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Montáž do vícenásobných rámečků

Montáž do vícenásobných rámečků

Zapojení pasivního krátkocestného spínače:

Zapojení pasivního krátkocestného spínače:

Spínač se připojuje pomocí konektoru  PTSM 0,5/8-P-2,5, který je dodáván s výrobkem. Mikrospínače se připojují ke svorkám TL1, TL2, TL3, TL 
4 a COM TL a dvě LED diody se připojí ke svorce +LED1, +LED2 a COM LED. 

Pasivní krátkocestný spínač

4
50 mA, 12 V DC

Dvě zelené

Spínač se připojuje pomocí konektoru  PTSM 0,5/8-P-2,5, který je dodáván s výrobkem. Mikrospínače se připojují ke svorkám TL1, TL2, TL3, TL 
4 a COM TL a dvě LED diody se připojí ke svorce +LED1, +LED2 a COM LED. 

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky. Po ukončení životnosti je nutno s ním nakládat ve smyslu platného zákona o odpadech, respektive
dle příslušných navazujících předpisů.

Výrobce: OBZOR, výrobní družstvo Zlín, Na Slanici 378, Zlín. 

50 mA, 12 V DC

- 10 °C do + 55 °C

min. 0,14 mm2  - max. 0,5 mm2

min. 0,25 mm2 - max. 0,5 mm2

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky. Po ukončení životnosti je nutno s ním nakládat ve smyslu platného zákona o odpadech, respektive
dle příslušných navazujících předpisů.

Pasivní krátkocestný spínač je vyráběn v jedné variantě se dvěma ovládacími prvky, které spínají čtyři mikrospínače. Pro kontrolu správného
nastavení systému je spínač vybaven dvěma zelenými indikačními LED diodami. Na modul spínače lze použít rámeček a kryt (celý i dělený)
libovolné designové řady spínačů OBZOR (ELEGANT, VARIANT, DECENTE). 

Modul spínače lze bez problémů sestavovat do vodorovných, svislých i plošných kombinací, které mají po sestavení rozteč středů 71 mm. 

Ano 

- 20 °C do + 70 °C

57 g

Pasivní krátkocestný spínač

Výrobce: OBZOR, výrobní družstvo Zlín, Na Slanici 378, Zlín. 

12 - 24 V DC

Libovolná
ELEGANT, DECENTE, VARIANT

89 x 84 x 44 

4

Dvě zelené

el. krabice s roztečí středů 71 mm

12 - 24 V DC

min. 0,14 mm2  - max. 0,5 mm2
min. 0,25 mm2 - max. 0,5 mm2

89 x 84 x 44 
57 g

- 10 °C do + 55 °C

el. krabice s roztečí středů 71 mm

Pasivní krátkocestný spínač je vyráběn v jedné variantě se dvěma ovládacími prvky, které spínají čtyři mikrospínače. Pro kontrolu správného
nastavení systému je spínač vybaven dvěma zelenými indikačními LED diodami. Na modul spínače lze použít rámeček a kryt (celý i dělený)
libovolné designové řady spínačů OBZOR (ELEGANT, VARIANT, DECENTE). 

Modul spínače lze bez problémů sestavovat do vodorovných, svislých i plošných kombinací, které mají po sestavení rozteč středů 71 mm. 

- 20 °C do + 70 °C
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