W*9200 sorozatú

2- vagy 3-állású
billenő-kapcsolók
JELLEMZŐK
• Többféle típus

•
•
•

- Két-állású, két áramkörös (1 és 0 jelzéssel)
- Két-állású, két-áramkörös 230V~-os neon
jelzőfénnyel
- Három-állású, két-áramkörös (0, 1 és 2 jelzéssel
• Kiváló minőség
- A KAC világszerte elismert megbízhatósági
és minőségi követelményei szerint
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•

dobozban
Szabadon feliratozható előlap
Többféle szín (alap: piros, mennyiségtől
függően: fehér, zöld, kék, sárga és narancs)
Széles működési hőmérséklet tartomány
3 év gyártói garancia
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• Előlapra rögzített kapcsoló, fali szerelő

TT

A KAC W*9200 sorozatú billenő kapcsolói széles szín- és funkcióválasztékuknak köszönhetően számos
helyen alkalmazhatók a tűzjelző, behatolás jelző, füstelszívó, oltó rendszerektől a különböző ipari
rendszerekig. A 3 év garanciával rendelkező két- illetve három-állású, két-áramkörös billenő kapcsolók
beltéren, széles hőmérsékleti határok között használhatók. Alapvetően piros színben (darabszámtól
függően fehér, zöld, kék, sárga és narancs színben is) rendelhetők.

MŰSZAKI ADATOK
2 A / 240 V~
6A / 24 V=

Terhelhetőség

Megengedett páratartalom

0 – 95% (nem kondenzálódó)

Szín

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

A

240 V~ vagy 24V=

Maximális feszültség

Működési hőmérséklet:

-20 - + 70 ºC között

Tömeg

180 g

Tárolási hőmérséklet

-20 - + 70 ºC között

Anyag
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Tanúsítások

RoHS, WEEE és REACH szerint

TÍPUSOK ÉS RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Szín

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

Kód

92: Billenő kapcsoló
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Kód
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Kapcsoló típusa

Fali szerelés - felirat

/S*-01 = égő ház
01: 2-állású kapcsoló (0,1 jelzéssel)
/S*-11 = nincs felirat
02: 2-állású, bekapcsoláskori neon (230 V~)
jelzőfénnyel (0,1 jelzéssel)
03: 3-állású kapcsoló (0,1 és 2 jelzéssel)

Megjegyzés:
A W*9202 típusok neon jelzőfénye a kapcsoló aktív állapotában gyullad ki (be van kötve a kapcsolt áramkörbe)
Példák (falra szerelhető típusok):
• WA9201/S-11:
WA9201/S-11 Narancs, két-állású, két áramkörös, felirat nélküli billenő kapcsoló
(pl. tetőablak kézi nyitására, l. következő oldal)
• WR9203/S-11:
WR9203/S-11 Piros, három-állású, két áramkörös, felirat nélküli billenő kapcsoló (l. fenti kép)
Kiegészítő tartozékok:
PS200
Átlátszó védőfedél
P056
Védőfedél tömítés

W*9200 sorozatú billenő kapcsolók

Műszaki leírás
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
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Hátulnézet a
billenő-kapcsoló
bekötésére
szolgáló
csavaros szorító
csatlakozókkal
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A billenőkapcsoló
beméretezett
oldalnézete
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1116 BUDAPEST
Hauszmann Alajos u. 9-11.
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Web: www.promatt.hu
W*9200 sorozatú billenő kapcsolók

Műszaki leírás

Tel.:
Fax.:
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(36)-1-205-2385
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