
 

 

 
 

Аварийни стоп бутони на конвейер. 
 
Предизвикателство: 
Докато продуктите се движат по конвейера, бутоните за аварийно спиране (E-Stop) са 
свързани на разстояние от 8 до 10 фута, за да се гарантира, че всички области на 
конвейера са покрити в случай на авария. В аварийни случаи операторите натискат 
червения бутон на E-Stop, за да изключат незабавно машината. Може да отнеме много 
време, за да се определи кой авариен бутон е натиснат и обикновено при аварийно 
спиране се изисква нулиране на всички бутони.  
 
Решение: 
Аварийните бутони на Banner с 30 мм монтажна основа, работят добре в този тип 
приложения, тъй като имат светеща основа, която преминава от жълто в мигащо 
червено, когато се задейства. Червеното мигащо осветление на бутона видимо 
предупреждава операторите кой бутон е натиснат, така че те да могат бързо и лесно да 
отстранят проблема, за да намалят времето за прекъсване и да нулират само бутона, 
който е бил активиран. 



 

Заедно с видимата индикация на бутон, аварийните бутони със светеща основа се 
предлагат в корпус „всичко в едно“, без да се изисква монтаж, индивидуално 
окабеляване или допълнителен корпус. Монтажната основа е 30 мм резбована, 
опростеният монтаж намалява интензивните разходи за труд. 

Аварийният бутон със светеща основа е с кръгъл корпус, с червен бутон и жълт фон, 
отговарящ на световните стандарти за безопасност. Предлагат се модели и без 
светеща основа, плътна черна, за допълнителни приложения за безопасност. 

Препоръчани продукти:  
Авариен бутон с 30 мм монтажна основа. 



 

Патентованата 30 мм монтажна основа позволява лесна инсталация и свързване, без 
да се изисква сглобяване, индивидуално окабеляване или допълнителен корпус. 

Предлага се с два цвята на светене: жълт и червен, един цвят: червен или несветеща 
черна основа. Намалява разходи за труд, защото е готов за монтаж.  

Множество бутони могат да се свързват последователно, с вградена логика, 
позволяваща ясна индикация на натиснатият бутон. 

Защитният дизайн отговаря на ISO 13850 операция за директно (положително) 
отваряне по IEC 60947-5-1. Здрав корпус, с клас на защита IP65. 
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