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Tabela doboru:  mechanizmów i klawiszy/plakietek (str. 48 do 59), puszek, uchwytów i ramek (str. 60 do 69)

CelianeTM

Przyciski i łączniki automatyczne

Pak. Nr ref. Przyciski monostabilne, 6A– 230 VA
Przyciski klawiszowe
Możliwe wersje:
- podświetlany z nr ref. 0676 66/67, 
lub nr ref. 0676 69/61/62 (str. 86)  
z klawiszem nr ref. 0680 03 (biały) lub 0683 03 
(tytanowy);
- przycisk podwójny, przez połączenie 
2 mechanizmów nr ref. 0670 31 lub 0670 32 
i klawisza nr ref. 0680 02 (biały) lub 0683 02 
(tytanowy);
- z uchwytem etykiety, ze wskaźnikiem (str. 86) 
i klawiszem nr ref. 0680 14 (biały) lub 0683 14 
(tytanowy). 
Można użyć pierścienia podświetlanego; 
- przycisk z 5 stykami przez połączenie
5 mechanizmów nr ref. 0670 31/32 i klawisza 
nr ref. 0680 11 (biały) lub 0683 11 (tytanowy).

10 0670 31 Przycisk z zestykiem przełącznym NO/NC*.
10 0670 32 Przycisk NO.

Przycisk dźwigienkowy przełączny NO/NC
10 0670 36 Możliwe wersje:

- podświetlany lub ze wskaźnikiem z plakietką 
nr ref. 0680 10 (biała) lub 0683 10 (tytanowa) 
dostarczany ze wskaźnikiem; 

- przycisk podwójny, przez połączenie 
2 mechanizmów nr ref. 0670 36 i plakietki 
nr ref. 0680 19 (biała) lub 0683 19 (tytanowa). 

Przycisk typu „PUSH” przełączny NO/NC
10 0670 35 Stosowany z plakietką nr ref. 0680 15 

(biała) lub 0683 15 (tytanowa)

Przycisk bezgłośny przełączny NO/NC
10 0670 33 Możliwe wersje:

- podświetlany z plakietką nr ref. 0680 13 
(biała) lub 0683 13 (tytanowa) dostarczaną 
ze wskaźnikiem;

- przycisk podwójny, przez połączenie 
2 mechanizmów nr ref. 0670 33 i 1 plakietki 
nr ref. 0680 18 (biała) lub 0683 18 (tytanowa).

Przycisk z zestykiem NO z niezależnym 
obwodem podświetlenia
Może być stosowany jako przycisk monitorujący 
przy użyciu 2 zacisków bezpotencjałowych 
(zastosować wskaźnik nr ref. 0676 68, str. 86).

10 0670 34 Możliwe wersje:
- przycisk podwójny przez połączenie
2 mechanizmów nr ref. 0670 34 i podwójnego 
klawisza nr ref. 0680 04 (biała) lub 0683 04 
(tytanowa).

Łącznik ze zdalnym sterowaniem – 2000 W
1 0670 61 Zdalne sterowanie przyciskiem.

*NO/NC – zestyki przełączne

0670 31 (Kakaowy) 0670 36 (Łososiowy)

Pak. Nr ref. Łączniki automatyczne z detektorem ruchu 
– 230 VA
Natężenie oświetlenia regulowane od 3 do 1000 lux. 
Opóźnienie regulowane od 1 s do 16 minut. 
Możliwe zdalne ręczne sterowanie przy użyciu 
przycisku (nr ref. 0670 31).
Zalecany montaż w puszce o głęb. 50 mm. 
Wyposażony w przyciski sterowania ręcznego do 
włączania i wyłączania oświetlenia (z wyjątkiem 
nr ref. 0670 93).
Wykrywanie ruchu przez czujnik podczerwieni, 
odległość wykrywania: 10 m maks., regulowana 
(z wyjątkiem nr ref. 0670 93).

Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego 
– 40 - 400 W

Stosowany zamiast tradycyjnych łączników 
bez dodatkowego oprzewodowania. 
Obciążenie: 40 W min. do 400 W maks., dla 
lamp żarowych, halogenowych 230 VA lub 
lamp halogenowych ELV z transformatorem 
ferromagnetycznym i elektronicznym.

Kąt detekcji w kierunku poziomym: 180°.
1 0670 91 Z funkcją ręcznego włączania/wyłączania.

1 0670 97 Bez funkcji ręcznego włączania/wyłączania.

Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym 
– 1000 W

Obciążenia:
- do 1000 W, żarowe i halogenowe 230 VA;
- do 500 VA, halogenowe ELV 
z transformatorem ferromagnetycznym 
i elektronicznym;

- świetlówkowe 500 VA.
Może sterować łącznikiem wentylacji (100 VA maks.).

1 0670 92 Z funkcją włączania/wyłączania.

1 0670 98 Bez funkcji włączania/wyłączania.

Oświetlenie przeszkodowe, automatyczne
1 0670 93 20 lux – do oświetlenia drogi w ciemności. 

Funkcja oświetlenia w nocy lub o zmroku. 
Czujnik podczerwieni. 
Odległość detekcji: 6 m maks. 

Kąt detekcji w kierunku poziomym: 180°.
Do zamocowania na tej samej wysokości jak dla 
łącznika lub gniazda.
Wyposażony w diody LED.

0670 35 (Lawendowy) 0670 91 (Piaskowy) 0670 93 (Grejpfrutowy)

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym


