
 

 

 
 

Предупредителна индикация, когато препятствията 
ограничават видимостта. 

 
Приложение:  
Осигуряване на ясна индикация за присъстващите пешеходци в район с голям трафик 
на мотокари. 

Предизвикателство: 
Намалена видимост на мотокаристите в цялата област.  

В автомобилен монтажен завод, мотокарите често носят големи товари, от които 
трудно се вижда наоколо. В зоните с голям мотокарен трафик порти се използват за 
ограничаване на движението на пешеходен трафик и защита на персонала. 

Решение: 
Безжични индикаторни светлини EZ-LIGHT® K70. 



Безжичен светлинен индикатор K70 е инсталирана в положение, което е видимо за 
водача на мотокара, дори ако мотокарът е с голям товар. Когато човек отвори портата, 
входът от сензор за близост се картографира към безжичния K70. K70 ще мига червено, 
предупреждавайки водача да спре, защото пешеходец е влязъл в зоната с голям 
трафик. След преминаването на пешеходците K70 се превръща обратно в жълто, като 
информира водача да продължи, но с повишено внимание. 

Предимства:  
Безжичният индикатор с висока видимост се вижда лесно и предлага огромна 
гъвкавост при внедряване. 

Препоръчани продукти:  

70 MM безжични тъч светещи бутони серия K70 Touch.  

 

70 mm безжичен тъч бутон K70 е голям, лесен за активиране превключвател и 
индикатор за висока видимост. Бутоните с 
докосване от тази серия са идеални за 
използване при избор на светлина, бутон за 
извикване и общи промишлени приложения. 

Отлично защитен срещу фалшиво задействане 
от водни пръски, почистващи препарати, масла 
и други чужди материали. 

Ергономично проектиран за премахване на 
напреженията на ръцете и китките, свързани с 
многократна работа на превключвателя; не 
изискват никаква физическа сила за работа. 

Може да се задейства с голи ръце или с 
ръкавици. Здрава конструкция от поликарбонат 
IP65. Моментните версии остават активирани, 
докато има докосване. Версиите за заключване стартират и не се активират и 
превключват между активирани и не активирани при последователни докосвания. 
Предлага се в девет опции за цвят и едно-, дву- и трицветни модели. Необходимото 
захранване е 12 - 30 VDC. 
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