
DRUKKNOP

SW-1/SW-2

De SW-1/SW-2 schopschakelaar is ideaal te 
gebruiken daar waar een efficiënte doorstroming 
van verkeer door automatische deuren nodig 
is. Met de elleboog (stoten), voet (schoppen) of 
het materiaal dat men vervoert (beuken) kan de 
schakelaar bediend worden om duurzaam en snel 
doorgang te geven.
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SPECIFICATIES

SW-1/SW-2 Drukknop

Model SW-1/SW-2

Schakelspanning Max. 5 A-250V AC

Materiaal RVS 304, mat gepolijst

Afmetingen  SW-1: 250 x 75 x 15 (l x b x h) 
SW-2: 150 x 55 x 15 (l x b x h) 

Impuls Ohms-vrij contact

Kabel 500 mm lengte, waterdicht aangegoten 

Bedrijfstemperatuur -40°C - +70°C

Mechanische levensduur ca 2 miljoen schakelingen

Garantie 2 jaar

Accessoires 2 stickers 
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SW-1/SW-2
De SW-1/SW-2 schakelaar is speciaal ontworpen voor situaties waarin de 
handen vrij gehouden moeten worden voor andere zaken, en kan ingezet 
worden om automatische deuren open of dicht te doen. Het robuuste ontwerp 
en RVS materiaal maken dat deze schakelaar geschikt is voor bijzonder zwaar 
gebruik en bestand is tegen vandalisme. Om de deur te activeren kan men zelfs 
tegen deze schakelaar schoppen of slaan.

DESIGN
De schakelaar is verkrijgbaar in 2 modellen en bestaat uit mat gepolijst RVS. 
Met zijn robuuste uitvoering is hij bestand tegen extreem gebruik en daardoor 
ook vochtbestendig en onderhoudsvrij.

ALLE OMSTANDIGHEDEN
De SW-1/SW-2 schakelaar is ideaal te gebruiken daar waar een efficiënte 
doorstroming van verkeer door automatische deuren nodig is. U kunt hierbij 
denken aan ziekenhuizen, industrie, cateringbedrijven, opslaghallen, hotels en 
sportzalen. De schakelaar kan op elke gewenste plaats gemonteerd worden, 
zoals kozijn, deur, muur of plint.

KWALITEIT
Het mechanische gedeelte kan tot ongeveer 2 miljoen schakelingen 
verwerken, en het temperatuurbereik is 0°C tot + 85°C. Het elektronische 
gedeelte van de drukknop is waterdicht verwerkt, en de drukknop is dan ook 
stof-en waterdicht (IP66). Toepassingen in de buitenlucht vormen dus geen 
probleem.


