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Handbediende impulsgever met optische terugmelding 

 
Capacitieve LED-sensorschakelaar voor aansturing van automatische deuren door middel van moeiteloze, 
lichte aanraking. Bescheiden optische waarneming door groene LEDs, terugmelding van impulsgave door 
middel van rode LEDs. Voorzijde waterdicht en slagvast, beschermingsklasse IP 69 K, achterzijde 
waterdicht IP 68. Lange levensduur, tot enkele miljoenen impulsafgiften. 

 
[  ] LED-sensorschakelaar met keuze uit wit (RAL 9016) en verkeersgrijs (RAL 7043) kunststof kader. Door 
brailleopschrift en zintuigprincipes “voelen” en “zien” geschikt voor een obstakelvrije toegang tot gebouwen. 
Drukvlak 25 cm² volgens DIN 75077.  
(  ) voor schroefmontage zonder extra toebehoren 
(  ) extra adapter voor montage inbouwdoos 
(  ) extra adapter voor opbouw montage 
[Afbeelding 1] 

 
[  ] Glazen LED sensorschakelaar. Voorkant vervaardigd uit helder gehard glas, hygiënisch ontwerp 
volgens EN 1672-1/2 
(  ) voor kleefmontage zonder extra toebehoren 
(  ) extra V2A roestvrijstalen adapter voor schroefmontage  
[Afbeelding 2] 

 
[  ] Voet-sensorschakelaar met robuust roestvrijstalen kader, drukvlak van gehard glas, voor inbouw in de 
vloer.  
(  ) zonder extra toebehoren geschikt voor (schroef)montage op afgewerkte vloer 
(  ) extra in hoogte verstelbare montageadapter voor inbouw in dekvloer. De voet-sensorschakelaar kan 
middels bijgeleverde roestvrijstalen schroeven eenvoudig worden afgemonteerd. 
[Afbeelding 3] 

 
[  ] Mini LED sensorschakelaar met symbool „persoon” voor aansturing van een enkele deur of enkele 
deurvleugel bij een dubbele deur (deelopening). 
[Afbeelding 4] 

 
[  ] Mini LED sensorschakelaar met symbool „bed“ voor opening van beide vleugels bij dubbele deuren. 
[Afbeelding 5] 

 
[  ] Mini LED sensorschakelaar met symbool „reiniging” voor toggle-functie (1e impuls opent de deur, 2e 
impuls sluit de deur) 
[Afbeelding 6] 

 
[  ] Gecombineerde 3 mini LED-sensorschakelaar met symbolen “persoon”, “bed”, “reiniging” voor 
toepassing als programmaschakelaar. 
[Afbeeldingen 4 + 5 + 6] 
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