
Miniaturowy przycisk zatrzymania 
awaryjnego - małe urządzenie, wielki efekt
Przykuwa uwagę każdego
Nowy, miniaturowy przycisk zatrzymania 
awaryjnego z serii RMQ łączy w sobie 
funkcjonalność i bezpieczeństwo  
w unikatowej i kompaktowej formie. 
Miniaturowy przycisk E-Stop to 
innowacyjny element sterujący, który 
wyróżnia się kompaktowymi rozmiarami 
i nowatorskim systemem podświetlenia, 
a także nowoczesnym wzornictwem, 
sprawdzoną jakością i kompatybilnością 
z całą gamą produktów firmy Eaton.

Bezpieczny, podświetlony
Innowacyjny pierścień podświetlony 
360° nadaje się do szerokiego zakresu 
funkcji w zależności od obszaru 
zastosowania. Może on pełnić 
funkcję wskaźnika uruchomienia 
przycisku zatrzymania awaryjnego, 
wskaźnika stanu maszyny, czy też 
prostego stylowego elementu. Jego 
podświetlenie przyczynia się do 
znacznego zwiększenia widoczności, 
a tym samym do poprawy 
bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu 
elementu RGB LED możliwa jest 
zmiana pomiędzy siedmioma kolorami 
podświetlenia.

Wytrzymały i bezpieczny
Wysoki stopień ochrony (IP69) sprawia, 
że urządzenie jest łatwe w instalacji  
i użytkowaniu praktycznie 
we wszystkich warunkach 
środowiskowych. Przycisk E-Stop  
jest optymalnie chroniony przed  
wodą i pyłem.

Maksimum możliwości
Dzięki swojej modułowości, 
miniaturowy przycisk E-Stop może 
być zintegrowany z całą gamą 
aparatury sterującej i sygnalizacyjnej 
RMQ, jest łatwy do zintegrowania 
z szerokim zakresem aplikacji dzięki 
prostej instalacji. Kompleksowe 
atesty i certyfikaty umożliwiają jego 
zastosowanie na całym świecie.

Doskonały rozmiar
Kompaktowy przycisk zatrzymania 
awaryjnego jest dostępny do montażu 
w otworach o średnicy 22 mm i 30 mm. 
Dzięki średnicy wynoszącej tylko 30 
mm jest on o około 30% mniejszy od 
standardowych komponentów  
i pasuje bez problemu do większości 
zastosowań. Dzięki temu idealnie 
nadaje się do płaskich, nowoczesnych 
paneli, jak również do maszyn i innych 
aplikacji.

Oszczędność czasu i pieniędzy
Urządzenia te są kompatybilne z całą 
gamą produktów firmy Eaton, co 
sprawia, że ich wymiana jest szybka 
i łatwa. Konfigurator RMQ umożliwia 
łączenie niezliczonych elementów 
sterujących i dostosowywanie ich do 
indywidualnych potrzeb użytkownika. 
Ponadto konfigurator upraszcza  
i przyspiesza proces zamawiania, 
ponieważ wszystkie konfiguracje są 
przechowywane i mogą być łatwo 
wyszukiwane.
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Aparatura sterująca i sygnalizacyjna 
miniaturowe przyciski E-Stop z serii RMQ

W skrócieŚrednica 
otworu 
montażowego Kolor Podświetlenie

Sposób 
odblokowania Nr artykułu

22 mm Nie pociągnięcie M22-PV30
197535

22 mm Nie przekręcenie M22-PVT30
197536

22 mm Tak pociągnięcie M22-PVL30
197537

22 mm Tak przekręcenie M22-PVLT30
197538

22 mm Nie pociągnięcie M22S-PV30*
197539

22 mm Nie przekręcenie M22S-PVT30*
197540

22 mm Tak pociągnięcie M22S-PVL30*
197541

22 mm Tak przekręcenie M22S-PVLT30*
197542

30 mm Nie pociągnięcie M30-PV30
197543

30 mm Nie przekręcenie M30-PVT30
197544

30 mm Tak pociągnięcie M30-PVL30
197545

30 mm Tak przekręcenie M30-PVLT30
197546

30 mm Nie pociągnięcie M30S-PV30*
197547

30 mm Nie przekręcenie M30S-PVT30*
197548

30 mm Tak pociągnięcie M30S-PVL30*
197549

30 mm Tak przekręcenie M30S-PVLT30*
197550

Dane techniczne
• Stopień ochrony IP65 i IP69
• kompatybilny z elementami Flat Rear  

(płytkie styki i diody LED)
• opcjonalne styki z samokontrolą
• opcjonalne diody LED RGB ￫ 

podświetlany pierścień 360°, który 
może świecić w dowolnym kolorze

Warianty
• odblokowanie przez przekręcenie lub 

pociągnięcie
• z podświetlanym lub 

niepodświetlanym pierścieniem
• podświetlana soczewka
• otwór montażowy o średnicy 22 mm 

lub 30 mm
• kolor czerwony lub czarny*

Kształt
• idealny rozmiar - przyciski o średnicy 

30mm
• innowacyjny podświetlany pierścień
• mała wysokość - 32 mm
• design dopasowany do istniejących 

maszyn/aplikacji

Cechy
• Posiada certyfikaty zgodne z normą 

EN ISO 13850
• atesty: CE, (UL/CSA/CCC 2019 r.) 
• przetestowane zgodnie z normą DIN 

EN 60947-5-5-5
• Atest TÜV Süd

Więcej informacji można znaleźć 
w naszym katalogu online oraz w 
Konfiguratorze RMQ.

Przykładowe zdjęcia

*Urządzenia w kolorze czarnym nie mogą być używane jako przyciski  
  awaryjnego zatrzymania/wyłączenia. Dostępne w Q1 2021 r.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie produktów, informacji 
zawartych w niniejszym dokumencie oraz cen; zastrzega również, że w dokumencie mogą 
wystąpić błędy i pominięcia. Wiążący charakter mają wyłącznie potwierdzenia zamówień 
oraz dokumentacja techniczna sporządzona przez firmę Eaton. Zdjęcia i ilustracje nie 
stanowią gwarancji identyczności określonego układu ani funkcjonalności. Ich zastosowanie 
w jakiejkolwiek formie wymaga uprzedniej zgody firmy Eaton. Ta sama zasada dotyczy 
znaków towarowych (w szczególności Eaton, Moeller i Cutler-Hammer). Zastosowanie mają 
zasady i warunki (Terms and Conditions) firmy Eaton których treść dostępna jest na stronach 
internetowych firmy Eaton oraz potwierdzeniach zamówień.

Aby otrzymywać wsparcie oraz informacje o  
najnowszych produktach, obserwuj nas na 
portalach społecznościowych.
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Eaton jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym.

Wszystkie inne znaki towarowe są 
własnością odpowiednich firm.


