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Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARIANT plus, spol. s r.o. a jejích 

zákazníků. Dokumentace je určena pouze a výhradně pro řádně proškolené pracovníky. Žádná 

její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále zveřejňována bez předchozího písemného 

souhlasu společnosti VARIANT plus. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace 
v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou odpovědnost v důsledku 

vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARIANT plus si vyhrazuje právo uvést na trh 

zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi kdykoliv a bez 

předchozího upozornění. 

 

Vždy si zkontrolujte aktuálnost manuálu na našem 

webu v kartě „Ke stažení“ u daného výrobku! 
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1. Popis 

Bezdotykové tlačítko s reléovým výstupem, využívající optickou detekci. Velmi 
jednoduchá a bezpečná obsluha. Po přiblížení dlaně na méně jak 10 cm překlopí relé. 
Barevné podsvícení zároveň signalizuje stav. 
 
 

 
 

1.1 Technické parametry 

 

KARTY EM 125kHz 

Čtecí dosah 1 - 10 cm 

Napájení 11,5 až 14 V 

Odběr proudu 35 mA 

Pracovní teplota -20 až 50°C 

Prostředí Venkovní / vnitřní 

Krytí  IP 44 

Provedení  Nerez 

Rozměry  š 91 x v 91 x h 35 mm 

Hmotnost  85 g 
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2. Montáž 

 
1. Zařízení je určeno k montáži na krabici K68 
2. Propojte přívodní vodiče v tlačítku 
3. Tlačítko přišroubujte na krabici 
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3. Zapojení 
 

Pod krytem v zadní části zařízení se nachází připojovací svorkovnice.  

 

 

 

 

 

1 - +12V  

2 - GND 

3 – Relé - NO 

4 – Relé - COM 

5 – Relé - NC 
 

4. Signalizace 

Modrý LED podsvit indikuje klidový stav.  
Červený LED podsvit indikuje sepnutý stav. 
 
Modrá - klid Červená - aktivováno 

 
 


