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Hangende drukknopkasten “Pistol Grip”

Nieuw product

D

e nieuwste introductie van Telemecanique is een nieuw
gamma drukknopkasten, het XAC-A “Pistol Grip”
gamma, dat het zeer populaire bestaande XAC
gamma komt vervoegen en aanvullen. Deze drukknop
kasten worden opgehangen aan het uiteinde van de
bedieningskabel van hefuitrusting.

Bediening van
hijstoestelllen
Bij Telemecanique wordt veel belang gehecht aan het onderzoek en
de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit komt tot uiting in het ver
nieuwend karakter van systemen en toestellen voor de bediening
van machines die beantwoorden aan de meest recente veiligheids
richtlijnen.
Sinds 1 januari 1997 moeten alle hijstoestellen, zelfs bestaande,
zoals takels, haspels, kranen, heftafels, en onderhoudsuitrustingen,
ingevolge de Europese Arbeidsmiddelenrichtlijn van een noodstop
zijn voorzien. Het ogenblik is dan ook gekomen om uw installaties
conform deze dwingende Europese richtlijn aan te passen.
Het nieuwe gamma hangende drukknopkasten bestaat uit verschil
lende modellen. De drukknopkasten zijn verkrijgbaar met een of
twee snelheden (de tweede versnelling wordt geactiveerd door het
dubbel indrukken van de drukknoppen) met de onontbeerlijke
noodstop (in de vorm van een grote vuistslagknop met vergrende
ling). De nieuwe hangende drukknopkasten zijn voor een gemakke
lijke bediening uitgevoerd met grote drukknoppen - zelfs met hand
schoenen te bedienen - voorzien van een beschermkap voor een
verhoogde beschermingsgraad (IP65).

Te

Ook aan het design en de ergonomie werd veel aandacht besteed.
Uitgerust met hun ophangingsring, in een gele kleur, en een ver
zorgde vormgeving passen de nieuwe hangende drukknopkasten
als gegoten in ieders hand. De drukknopkasten zullen dan ook met
zekerheid niet onopgemerkt blijven.
De drukknopkasten van Telemecanique beantwoorden uiteraard,
wat betreft de mechanische en elektrische veiligheid, aan alle
Europese normen terzake. Vraag de folder met alle technische
gegevens aangaande de huidige normering, de verschillende vei
ligheden en de voorschriften waaraan men dient te voldoen. ■

Voor meer informatie: kruis XAC aan op de antwoordkaart van
het hierbijgevoegde postblad.
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