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Vypínaèe pro nábytek

Kvalitní dotykový spínaè se tøemi dotykovými senzory. 
Prvním dotykem se rozsvìcí, druhým, dotykem zhasíná. 
Dotyková ploška  je matná støíbrná a je doplnìna malým 
bíle svítícím orientaèním bodem, který pøi snížené úrovni 
svìtla v okolí bíle svítí a usnadòuje nalezení dotykové plošky. 
Je to elegantní a praktická náhrada až tøí vypínaèù k jednomu svítidlu. 
Montáž a zapojení jsou snadné.  

PZQ 03A kontaktní spínaè

PZQ 02A dveøní spínaè

Spolehlivý spínaè reagující na blízkou clonu. Pøekážka pøed senzorem 
ve vzdálenosti cca 30mm (døevo, sklo, kov, a pod) je spínací prvek rozepnut 
a svìtlo nesvítí. Odstranìní pøekážky sepne spínaè a rozsvítí svìtlo. 
Typickým použitím je spínání osvìtlení skøíní. Po otevøení dvíøek se rozsvítí 
svìtlo a ke zhasnutí dojde po jejich zavøení. Díky modernímu technickému 
øešení je zajištìna stabilita funkce po dlouhou dobu a jeho nastavení není tak 
kritické, jako v pøípadì mechanických spínaèù.                                                .

PZQ 02C bezkontaktní spínaè

Citlivý spínaè reagující na pohyb. Reaguje na pohyby ve vzdálenosti asi
40 mm. První mávnutí zapne, druhé vypne svìtlo, odsávání par a pod.
Vynikající náhrada bìžného vypínaèe napø. pro osvìtlení pracovní plochy 
kuchyòské linky, nebo pro odsavaè par a pod.  Zapnout i vypnout lze pouhým 
mávnutím pøed senzorem a není tøeba kvùli tomu pøerušovat proces 
vaøení mytím rukou. Obdobné použití se nabízí i v jiných prostøedích, 
kde je tøeba zapínat èi vypínat spotøebiè a je bìžné, že nejsou ruce èisté.

Rozm. 95x55x18 mm, 230V AC/550W(relé), klidová spotøeba <0,7W (cca 6KWh/rok), 
díra pro senzor pr. 18, dotyková ploška 20x20mm, pøipojení sítì i svítidla  svorkami, 
pøipojení senzoru(ù) kabelem délky 2m šíøky 4mm a tlouš�ky 1mm s konektorem

Rozm. 85x36x19 mm, 230V AC / 550W(relé), klidová spotøeba < 0,9W (cca 8 Kwh / rok), 
díra pro senzor pr. 15,  prùmìr senzoru 17mm, pøipojení sítì i svítidla šroubovými svorkami, 
pøipojení senzoru kabelem délky  2m o pøíèných rozmìrech 1 x 4 mm s konektorem, 
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Rozm. 85x36x19 mm, 230V AC / 550W(relé), klidová spotøeba < 0,9W  (cca 8 Kwh / rok), 
díra pro senzor pr. 15,  prùmìr senzoru 17mm, pøipojení sítì i svítidla šroubovými svorkami, 
pøipojení senzoru kabelem délky 2m o pøíèných rozmìrech 1 x 4 mm s konektorem, 
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