
Nákres klávesnice:

TS 523 3020

Struãná charakteristika:
Poãet hmatníkÛ 45
Rozteã hmatníkÛ 13 mm
Tvarování î 7 mm
Vnûj‰í rozmûry 74,8 x 131,4 mm (r3)
Délka v˘vodu 123 mm
Poãet drah na v˘vodu 16
Zakonãení kolíky (standardnû)
Poãet barev 5
Mechanické parametry:
Mechanická odezva natvarovaná krycí fólie
Ovládací síla 1,5 - 2 N
Îivotnost > 5 x 105 cyklÛ
Skladovací teplota -40 / +65 °C
Provozní teplota -25 / +65 °C
StupeÀ ochrany IP 65
Elektrické parametry:
Max. spínané napûtí 25 Vss
Max. spínací proud 25 mAss
Pfiechodov˘ odpor ~ 1 Ω/cm vodiãe
Izolaãní odpor min. 107 Ω

MoÏnosti zakonãení v˘vodu: kolík (standardnû)
dutinka

Barvy: svûtle ‰edá (podklad, tlaãítka)
tmavû ‰edá (tlaãítka 0 - 9)
zelená (tlaãítko START)
ãervená (SHIFT, horní popisy)
ãerná (dolní popisy, obrysy tlaãítek)

Poznámky:
Popisy, barevné provedení, délku a zakonãení v˘vodu je
moÏno upravit (úprava se promítne do ceny klávesnice).

Kód spínání:

TS 523 6061

Nákres klávesnice:

Kód spínání:

Struãná charakteristika:
Poãet hmatníkÛ 21
Rozteã hmatníkÛ hor./vert. 22/16 mm
Tvarování po obvodu hmatníkÛ
Vnûj‰í rozmûry 74,8 x 131,4 mm (r3)
Délka v˘vodu 110 mm
Poãet drah na v˘vodu 12
Zakonãení kolíky (standardnû)
Poãet barev 5
Mechanické parametry:
Mechanická odezva vloÏená kovová Ïabka
Ovládací síla 3 - 4 N
Îivotnost > 106 cyklÛ
Skladovací teplota -40 / +80 °C
Provozní teplota -25 / +80 °C
StupeÀ ochrany IP 65
Elektrické parametry:
Max. spínané napûtí 25 Vss
Max. spínací proud 25 mAss
Pfiechodov˘ odpor ~ 1 Ω/cm vodiãe
Izolaãní odpor min. 107 Ω

MoÏnosti zakonãení v˘vodu: kolík (standardnû)
dutinka
pfiím˘ konektor 
(rozteã 2,54; 1,27; 1,00)

Barvy: svûtle ‰edá (podklad, tlaãítka)
tmavû ‰edá (tlaãítka 0 - 9)
zelená (tlaãítko start)
ãervená (SHIFT, horní popisy)
ãerná (dolní popisy, obrysy tlaãítek)

Poznámky:
Popisy, barevné provedení, délku a zakonãení v˘vodu je
moÏno upravit (úprava se promítne do ceny klávesnice).

STANDARDNÍ TYPY KLÁVESNIC


