Noní spínaèe

øada AQUILINE

Hlavní rysy

Popis

l

Noní spínaèe øady AQUILINE firmy LINEMASTER (zastoupené firmou Honeywell pro Evropu) byly zkonstruovány s maximálním dùrazem na kvalitu provedení a uitné vlastnosti. Nabízejí monost volby
od jednopólových pøepínacích kontaktù, pøes dvoupólové pøepínací
kontakty a po dvoustupòový sekvenèní chod pøepínacích kontaktù.
Spínaèe øady AQUILINE jsou výhodným øeením pro vechny aplikace, je vyadují pøesné spínání v bìném prostøedí. Atraktivní tvar AQUILINE doplòuje protiskluzový povrch spodní plochy spínaèe a ebrovaná nálapná plocha pro citlivé a spolehlivé spínání. Spínaèe AQUILINE jsou vyrábìny z polymeru, je se vyznaèuje výbornými mechanickými vlastnostmi a odolností proti korozi.
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Jednopólové nebo dvoupólové pøepínací kontaky
nebo postupné, sekvenèní spínání
Pouzdro spínaèe z mechanicky odolného polymeru
Protiskluzový povrch spodní plochy spínaèe
ebrovaný povrch nálapné plochy pro citlivé ovládání
Atraktivní nereflexní povrch
Vnitøní svorka proti vytrení pro prùmìr kabelu od 6,5 do 10 mm
Jako pøísluenství lze objednat kryty proti neádoucímu sepnutí
a základové desky pro více pedálové spínaèe
Snadná montá
Celosvìtová certifikace (CE, UL, CSA) usnadòující vývoz

Typické aplikace
l
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Rozmìry (pouze pro informaci, mm)

Lékaøské pøístroje
Balicí stroje
Jednoúèelové stroje
Manipulace s materiálem

Technické údaje
Mechanické

Mechanická ivotnost:
Krytí :
Pracovní teploty :
Hmotnost :
Rozmìry :

Elektrické:

Elektrická ivotnost :
Charakteristiky :

1 milion cyklù
IP20 (IP68 na zvátní pøání)
NEMA, 1,3,12, 13
-40 °C a +82 °C
102 g
100 x 90 x 28 mm

100 000 cyklù pøi plné
15 (3) A / 250, 125V AC

átìi

Dostupnost vybraných typù
Typové
oznaèení

Charakteristika

971-S nn
972-S

Jednopólové pøepínací kontakty
Dvoustupòové, sekvenèní
pøepínací kontakty
Dvoupólové pøepínací kontakty

974-S

nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù
bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

Dalí typy viz katalog: FOOT SWITCHES
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Noní spínaèe

øada ATLAS, HERCULES
Noní spínaèe ATLAS
Noní spínaèe øady ATLAS firmy LINEMASTER (zastoupené firmou
Honeywell pro východní Evropu) byly zkonstruovány s maximálním
dùrazem na kvalitu a uitné vlastnosti. Svým provedením splòují poadavky iroké kály prostøedí a po nejtìí prùmyslové aplikace.
Nabízejí monost volby spínaèù s mikovými jednopólovými pøepínacími kontakty, pøes dvoupólové pøepínací kontakty a po spínaèe
s pomalým chodem v provedení "sepne ne rozepne" nebo "rozepne
ne sepne". Vechny spínaèe mají nucenì rozpínané rozpínací kontakty. Spínaèe øady ATLAS jsou výhodným øeením pro vechny aplikace, je vyadují pøesné a bezpeèné spínání v prùmyslovém prostøedí. Øada spínaèù ATLAS nabízí tøi velikosti krytu. Kromì standardního krytu spínaèe výky 119 mm lze volit zvýený "O" tvar
s výkou 127 mm nebo "OX" s výkou 146 mm. Tyto rozmìry umoòují pouívat spínaèe obsluhou stroje s rozmìrnými chránièí i na pracovní obuvi. Dále lze kryty spínaèe opatøit odklopnou zábranou proti
nechtìnému sepnutí, pøípadnì západkovým pojistným mechanismem.

Hlavní rysy

Noní potenciometry HERCULES

l
l

Tyto potenciometry jsou urèeny pro prùmyslové aplikace, pro
spolupráci s frekvenèními mìnièi nebo servopohony. Stlaèení pedálu
se pøenáí na 2 wattový lineární potenciometr, který mìní svùj
ohmický odpor od 0 do maximální hodnoty. Zapojení lze jednodue
upravit pro zmìnu odporu z maximální do nulové hodnoty. Pedál je
po uvolnìní vracen do pùvodní polohy pruinou. Potenciometry lze
objednat s pøídavnými kontaktním spínaèem s pøepínacími kontakty
15 A / 125, 250 V AC, který spíná na poèátku pohybu pedálu.
Pouzdro øady HERCULES má krytí IP56, pøi objednání je tøeba
specifikovat odpor potenciometru, standardnì se dodává 2000 Ohmù,
lze vak volit i jiné hodnoty.
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Vyvinuty pro celosvìtové pouití, certifikace UL, TÜV, CE
Mikové jednopólové nebo dvoupólové pøepínací kontakty,
nuceným rozepnutím rozpínacích kontaktù
Vnitøní spínaèe s pomalým chodem (sepne ne rozepne nebo
rozepne ne sepne) s nuceným rozepnutím rozpínacích
kontaktù
Galvanicky oddìlené spínací a rozpínací kontakty, umoòují
jejich pøipojení k rùzným zátìím a polaritám
Protiskluzový povrch spodní plochy spínaèe
Tøi rùzné velikosti ochranného krytu
Robustní konstrukce pouzdra z odolné hliníkové slitiny
Rozmìrný pedál spínaèe pro citlivé ovládání
Otvor pro vývodku se závitem PG 16

Typické aplikace
l
l
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Obrábìcí stroje
Balicí stroje
Manipulace s materiálem
Tváøecí, dìlicí stroje

Dostupnost vybraných typù
Standardní kryt 111 mm

Zvýený kryt 127 mm

Zvýený kryt 146 mm

Bez krytu

Caharakteristika

936-SWH nn
936-SWHBM

936-SWHO
936-SWHOBM

936-SWHOX
936-SWHOXBM

936-SWN
936-SWNBM

936-SWHMB

936-SWHOMB

936-SWHOXMB

936-SWNMB

937-SWH

937-SWHO

937-SWHOX

937-SWN

ATLAS, mikové jednopólové pøepínací kontakty
ATLAS, jednopólové pøepínací kontakty s pomalým chodem
typu rozepne ne sepne
ATLAS, jednopólové pøepínací kontakty s pomalým chodem
typu sepne ne rozepne
ATLAS, mikové dvoupólové pøepínací kontakty

500-H
500-AH

500-HO
500-AHO
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nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù
bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

-

500-N
500-AN

Noní potenciometr HERCULES
Noní potenciometr HERCULES + mikové jednopólové
pøepínací kontakty 15A/125,250V AC

Dalí typy viz katalog: FOOT SWITCHES

Noní spínaèe

øada ATLAS, HERCULES
Technické údaje
Mechanické
Mechanická ivotnost:
Krytí :
Pracovní teploty :
Hmotnost :
Rozmìry :

1 milion cyklù
IP68
NEMA, 1, 2, 4, 6, 6P, 13
-25 °C a +85 °C
cca 2,1 kg, dle typu
229 x 153 x 140 mm

Elektrické:
Elektrická ivotnost :
Charakteristiky :
A300,Q300:
AC15:
DC13:

 OX  KRYT
s odklopnou zábranou

Normy:

100 000 cyklù pøi plné átìi
Ith=10A AC
Ith=2,5 A DC
Ue=240 V
Ue=120 V
Ue=250 V
Ue=120 V
Ue=24 V

Ie=3A
Ie=6A
Ie=0,27A
Ie=0,55A
Ie=2,5A

EN60204-1, EN60947-5-1

Montání rozmìry (mm/palce)

119 mm

Bez krytu

Standardní kryt

127 mm

STANDARDNÍ KRYT

146 mm

 O  KRYT

 OX  KRYT
nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù
bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

Dalí typy viz katalog: FOOT SWITCHES

3

