


Modular, testat în practicã ºi

adaptat pentru industrie: astfel

se prezintã programul nostru

complet de butoane ºi lãmpi. În

variantã de plastic sau în

variantã metalicã, mai robustã

ºi cu clasã de protecþie IP67,

SIGNUM oferã soluþia optimã

pentru orice aplicaþie.

Programul SIGNUM este

inovativ nu numai prin tehnicã

ºi design, ci ºi prin uºurinþa

montajului, unde se poate vorbi

de o micã revoluþie: elementul

de acþionare, respectiv lampa,

suportul, contactele ºi becurile

se pot cupla simplu ºi sigur,

fiind suficientã o singurã per-

soanã pentru montaj. Astfel se

obþine o economie semnifica-

tivã de timp.

Întreaga gamã de aparate de
comandã ºi semnalizare

În programul de fabricaþie se gãsesc:

aparate complete
elemente de acþionare separate
contacte
fasunguri
carcase
accesorii



SIGNUM oferã o serie întreagã de avantaje suplimentare:

Montaj rapid ºi sigur,
efectuat de un singur om

Flexibilitate ridicatã
graþie modularitãþii

Design
ergonomic

Execuþie robustã,
metalicã

Inscripþionare adaptatã
la cerinþele utilizatorilor

Posibilitatea alegerii prin
software de proiectare

Variantã cu LED-uri inte-
grate superstrãlucitoare

Aparate de comandã cu
capacitate de comunicaþie

Tip de racord potrivit
fiecãrei necesitãþi

Contact
sigur

Toate subansamblele SIGNUM se

pot monta rapid ºi simplu, numai

cu o ºurubelniþã, de cãtre o

singurã persoanã.

Economie de timp de pânã la 55%

Nu sunt necesare scule speciale

SIGNUM rezistã la solicitãri

ridicate

SIGNUM oferã o flexibilitate

ridicatã:

Toate contactele (cu montaj pe

fundul cutiei sau pe panoul frontal)

se potrivesc cu toate elementele

de acþionare

Toate becurile

cu bec

cu incandescenþã, LED sau LED

integrat se potrivesc la toate

lãmpile

(cu montaj pe fundul

cutiei sau pe panoul frontal

)

Grad de protecþie IP67

Pentru utilizarea în medii preten-

þioase, de exemplu cu umezealã

sau praf.

În manierã tradiþionalã:

racord cu ºurub, cu ºuruburi

plus/minus

În variantã modernã:

racord fãrã ºurub, cu arc lamelar,

rezistent la acþiunea vibraþiilor

Montare definitivã:

racord prin lipire pentru montare

pe plãci imprimate

Contact alunecãtor prin piese

duble de contact, mobile

Pentru tensiuni ºi curenþi de la

5V/ 1mA pânã la 400V/10A

Pentru comenzi electronice ºi

convenþionale

Conectarea rapidã ºi simplã a

butoanelor la bus-uri precum

AS-interface

Economie substanþialã de timp ºi

costuri

Cablare sigurã

Datele ºi energia sunt vehiculate

pe un cablu bifilar

Fasunguri disponibile pentru lãmpi

cu soclu BA 9s

Variante livrabile cu LED integrat,

superstrãlucitor

Percepþie optimã datoritã redãrii

ideale a culorii

Fiabilitate ºi economie de costuri

mulþumitã duratei lungi de viaþã ºi

a rezistenþei la vibraþii

Forme plate, ergonomice

Uºoare, rezistente ºi durabile

Acþionare sigurã datoritã

suprafeþelor mate

Semnalizãrile sunt vizibile clar din

toate pãrþile

Deosebire la nivel tactil între lãm-

pile convexe ºi butoanele concave

Inscripþionare cu laser pe

suprafaþa de tastare

Autocolante transparente pentru

lãmpi

Diverse etichete autoadezive sau

cu prindere prin clichetare

Alegere rapidã de aparate

complete

Alegere rapidã de configuraþii de

componente ºi de carcase









2 poziþii,
cu reþinere,
unghi de comutaþie 50º

3
cu revenire,
unghi de comutaþie 2x50

poziþii,

º

3
cu reþinere,
unghi de comutaþie 2x50

poziþii,

º

2 poziþii,
cu revenire,
unghi de comutaþie 50º
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