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W*9300 sorozatú

bennmaradó és visszaálló
nyomógombok
JELLEMZŐK
• Kétféle gombtípus

• Előlapra rögzített nyomógomb, fali szerelő
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- visszaálló (a benyomás alatt aktív)
dobozban
- bennmaradó (első benyomásra
• Szabadon feliratozható előlap
aktiválódik, az újabb benyomásra
• Többféle szín (alap: piros, mennyiségtől függően:
deaktiválódik)
fehér, zöld, kék, sárga és narancs)
• Széles működési hőmérséklet tartomány
• Kétféle bekötés
• Kiváló minőség
- előre bekötött (beforrasztott, 12 cm-es,
- A KAC világszerte elismert megbízhatósági
2
16/0,2mm -es sodrott vezetékekkel)
és minőségi követelményei szerint
- bekötés nélkül (nyomógombra forrasztható
- 3 év garancia
bejövő vezeték)
A KAC nyomógombok széles szín- és funkcióválasztékuknak köszönhetően számos helyen
alkalmazhatók a tűzjelző, behatolás jelző, füstelszívó, oltó rendszerektől a különböző ipari rendszerekig. A
3 év garanciával rendelkező visszaálló, illetve bennmaradó nyomógombok beltéren, széles hőmérsékleti
határok között használhatók. Alapvetően piros színben (darabszámtól függően fehér, zöld, kék, sárga és
narancs színben is) rendelhetők.

MŰSZAKI ADATOK
0,5 A / 240 V~
1 A / 24 V=

Terhelhetőség

Tárolási hőmérséklet

-25 - + 55ºC között

Szín

Piros (fehér, zöld, kék, sárga,
narancs: tételfüggő)
180 g

Tömeg

-25 - + 55ºC között

ABS

Anyag

IP24D

Védettség

0 – 95% (nem kondenzálódó)
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Működési hőmérséklet:

Megengedett páratartalom

A

240 V~ vagy 24V=

Maximális feszültség

Tanúsítások

RoHS, WEEE és REACH szerint

TÍPUSOK ÉS RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Kód

R = piros
W = fehér
G = zöld
B = kék
Y = sárga
A = narancs

Kód

93: Miniatűr nyomógomb
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Gomb típusa - kialakítása

01: Visszaálló gomb, bekötés nélkül
02: Visszaálló gomb, előre bekötött
03: Bennmaradó, bekötés nélkül
04: Bennmaradó. előre bekötött

Fali szerelés - felirat
/S-01 = égő ház
/S-11 = nincs felirat

Megjegyzések:
Gomb típusa:

- visszaálló (tipikus nyomógomb: a nyomva tartás alatt aktív)
- bennmaradó (páratlan benyomásra aktiválódik, páros benyomásra inaktiválódik)
A gomb szerelhetősége: - bekötés nélkül (szerelés közvetlenül a gomb csatlakozóira forrasztással)
- előre bekötött (a gomb előre szerelve 12 cm-es ,16/02, mm 2-es lengő vezetékekkel)
Példák (falra szerelhető típusok):
• WY93001/S-11:
WY93001/S-11 Sárga, visszaálló, felirat nélküli nyomógomb (pl. berendezés vészlekapcsoló)
• WR9304/S-11:
WR9304/S-11 Piros, bennmaradó, felirat nélküli nyomógomb, a kapcsolóra forrasztott 12 cm-es vezetékekkel
(pl. valamilyen időleges szellőztető gomb tűzjelző rendszerben)
Kiegészítő tartozékok:
PS200
Átlátszó védőfedél
P056
Védőfedél tömítés

W*9300 sorozatú nyomógombok

Műszaki leírás

1. oldal

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

MÉRETEK

K

ft

A
nyomógomb
beméretezett
oldalnézete

19 mm: bekötés nélküli
29 mm: bekötéssel
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Hátulnézet
Jobb: bekötéssel
Bal: bekötés nélküli kapcsoló

BEKÖTÉS

A

W*930*/S-**

O
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Közös (piros)

NO (kék)
NC (sárga)
NO (kék)
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Közös (piros)

NC (sárga)

(2014. november)

1116 BUDAPEST
Hauszmann Alajos u. 9-11.
HUNGARY
Web: www.promatt.hu
W*9300 sorozatú nyomógombok

Műszaki leírás

Tel.:
Fax.:
E-mail:

(36)-1-205-2385
(36)-1-205-2386
(36)-1-205-2387
info@promatt.hu
2. oldal

