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Vítejte v TESLE Jihlava

PROFIL SPOLEâNOSTI
Akciová spoleãnost TESLA Jihlava, a.s. je od roku 1958 jedním z nejvût‰ích v˘robcÛ konstrukãních souãástek pro elek-
troniku v âeské republice se zamûfiením na konektory a spínací prvky. Spoleãnost je drÏitelem certifikátu systému 
jakosti dle ISO 9001, certifikátu VDA 6.1 pro automobilov˘ prÛmysl, je oprávnûna pouÏívat registraci UL pro konektory
série DIN 41 612 a znaãku KEMA pro síÈové spínaãe.

TESLA Jihlava poskytuje zákazníkÛm komplexní sluÏby vãetnû realizace zakázek a subdodávek v rámci v‰ech v˘rob-
ních provozÛ.

V˘robní program konstrukãních souãástek:

konektory
• nepfiímé fiadové pro plo‰né spoje DIN 41 612 - F, C, H, F+H
• HYPCON (s hyperboloidními kontakty)
• konektory s fiezn˘mi kontakty pro ploché kabely
• koaxiální 

spínací prvky
• fóliové klávesnice 
• tlaãítkové spínaãe 

konstrukãní souãástky dle návrhu zákazníka 
• konektory 
• spínaãe 
• montáÏní celky

SluÏby:
• konstrukce a v˘roba vstfiikovacích forem, speciálních a stfiiÏn˘ch nástrojÛ
• v˘voj, v˘roba montáÏních pfiípravkÛ a jednoúãelov˘ch automatÛ
• v˘robní operace dle zadání zákazníka nebo subdodávky pfiedv˘robních stfiedisek:

- nástrojárna
- lisovna plastÛ
- kovolisovna
- galvanovna
- dílna precizního obrábûní
- útvar automatizace

• montáÏní operace
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Fóliové klávesnice

Fóliové klávesnice mají ‰iroké uplatnûní pfiedev‰ím pro-
to, Ïe se jedná o levn˘, kvalitní a mnohavariantní elekt-
romechanick˘ spínací prvek. 

Oblast pouÏití sahá od prÛmyslov˘ch strojÛ pfies au-
tomatizaci a robotiku, mûfiící zafiízení aÏ po vybavení 
zdravotnick˘ch a fitness center, malé domácí spotfie-
biãe a spotfiební elektroniku, ale i zabezpeãovací sys-
témy ãi zbrojní prÛmysl.

V˘hody fóliov˘ch klávesnic:

• jednoduchá montáÏ (princip samolepky)
• krátká doba realizace (3 - 8 t˘dnÛ od uzavfiení 

kontraktu - dle nároãnosti)
• chemická odolnost (umoÏÀuje pouÏívání v takovém 

prostfiedí, kde není moÏné pouÏívat klasické typy klá-
vesnic - vysoká vlhkost, stfiíkající voda, ãisticí roztoky)

Velké mnoÏství konstrukãních variant fóliov˘ch kláves-
nic se neustále doplÀuje dle pfiání odbûratelÛ. Zákazník
má moÏnost volit pfiedev‰ím následující parametry:

• velikost a tvar obrysu klávesnice (ãtverec, obdélník,
kruh apod.)

• grafické provedení (popisy, znaãky, symboly, firemní
loga)

• provedení hmatníkÛ (ploch˘, tvarovan˘, s vloÏenou 
kovovou Ïabkou)

• tvar a velikost tvarování hmatníkÛ (koleãka, ãtvereãky, 
bublinky, ‰ipky i jiné symboly - napfi. slepecké písmo)

• kód spínání (maticovû, jednotlivû, v fiadách apod.)
• moÏnost montáÏe prvkÛ SMD (LED diody, rezistory 

apod.) pfiímo do konstrukce klávesnice
• zakonãení v˘vodÛ (dutinky, kolíky, pfiím˘ konektor)

a jejich délku
• rozteãe v˘vodÛ na konektoru (2,54, 1,27 a 1,00 mm)
• moÏnost zasouvání ‰títkÛ s popisem do hmatníkÛ

i mimo nû

Fóliové ‰títky

Fóliové ‰títky se podobnû jako klávesnice nalepují na
panely strojÛ a zafiízení. ·títek neobsahuje Ïádné spínací
kontakty a slouÏí k vytvofiení odpovídajícího designu 
zafiízení. Potisk ‰títkÛ se provádí buì ze zadní strany 
fólie (tím je zaruãena otûruvzdornost) nebo zepfiedu na
samolepící PVC fólie. Ze spodní strany je ‰títek opatfien
samolepící vrstvou, která slouÏí k montáÏi na panel. 
·títek je moÏno opatfiit tvarováním (jako klávesnici), kap-
sou pro zasouvání popisÛ apod.

Funkce a konstrukce 
fóliov˘ch klávesnic

Fóliové klávesnice se skládají z tenk˘ch fólií, které jsou
vyuÏity jako nosné (spínací fólie dolní), ohebné (spínací
fólie horní, krycí fólie) a distanãní elementy. Konstrukãní
princip hmatníku (tlaãítka) je znázornûn na obr. 1.

Pro vytvofiení spínacích kontaktÛ a propojovacích vodi-
ãÛ se pouÏívají vodivé polymerní pasty s vysok˘m podí-
lem stfiíbra. Spínací a spínané kontakty jsou fie‰eny tak,
Ïe vodivé pasty jsou naneseny v dan˘ch místech na
proti sobû leÏící spínací fólie. Mezi tyto fólie je umístûna
distanãní fólie, která je v místû kontaktních ploch odleh-
ãena vyseknut˘mi otvory, pfies které se mohou kontakt-
ní plochy st˘kat pfii pÛsobení ovládací síly (viz obr. 2).
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Spínací fólie horní

Lepící vrstva Distanãní fólieKrycí fólie

Spínací fólie dolní

Spínací kontakty

Lepící vrstva spodní

Obr. 1 Obr. 2



Spínaná místa jednotliv˘ch tlaãítek jsou svedena do jed-
noho prostoru klávesnice a odtud vyvedena ohebn˘m
vodiãem ven z klávesnice. Ohebn˘ vodiã mÛÏe b˘t 
vyveden z hrany klávesnice nebo zespodu. V tomto pfií-
padû je klávesnice odolná vÛãi stfiíkající vodû (obr. 3).

Barevn˘ potisk klávesnic se umisÈuje na krycí fólii
z vnitfiní strany, ãímÏ je zaji‰tûna otûruvzdornost  potis-
ku. Na vnûj‰í stranu se naná‰í pouze pomocné látky 
(strukturní a zprÛhledÀovací).

Fóliové klávesnice obecnû dûlíme na klávesnice bez
mechanické odezvy a s mechanickou odezvou (kliknutí).
Klávesnice bez mechanické odezvy jsou charakterizo-
vány lineárním prÛbûhem ovládací síly, s mechanickou
odezvou  nelineárním  prÛbûhem s náhl˘m  poklesem
ovládací síly (viz obr. 4).

Mechanická odezva mÛÏe b˘t vytvofiena speciálním 
vytvarováním krycí fólie nebo vloÏením kovového pruÏ-
ného kontaktu (tzv. Ïabka) do klávesnice.

Fóliové klávesnice se standardnû vyrábí v 5ti provedeních
(viz tab. 1 - Charakteristika fóliov˘ch klávesnic na str. 6).

Typové znaãení fóliov˘ch klávesnic a ‰títkÛ:

TS 52x x xxx

pofiadové ãíslo  

typové provedení

TS 523 - fóliová klávesnice, TS 529 - ‰títek

Materiály pouÏívané 
pro v˘robu klávesnic a ‰títkÛ

Pro zaji‰tûní  kvality  jsou pro v˘robu klávesnic a ‰títkÛ
pouÏívány vysoce kvalitní materiály, které si v˘robce 
vybírá na základû zkou‰ek. Zákazník má moÏnost volby
materiálu krycí fólie na základû poÏadavkÛ na vzhled
a podle prostfiedí, ve kterém bude klávesnice pouÏívána. 

Materiály pro krycí fólie klávesnic

a)  polyesterové fólie: 1 ) ãirá 
2 ) antireflexní                     
3 ) matovaná
4 ) strukturovaná

b) polykarbonátová fólie: 1 ) ãirá
2 ) jemnû strukturovaná
3 ) hrubû strukturovaná 

Polykarbonátové fó l ie nejsou vhodné pro typy
s mechanickou odezvou tvarováním krycí fólie.

Materiály pouÏívané pro ‰títky

a) pro potisk ze zadní strany:
- materiály jsou stejné jako u klávesnic

b) pro potisk z pfiední strany:
- PVC fólie - ãirá
- PVC fólie - barevná          
- AL stfiíbrná fólie

Bez mechanické odezvy S mechanickou odezvou

V˘vod ze spodu klávesnice

V˘vod z hrany klávesnice

Obr. 3 Obr. 4
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Typové rozdûlení klávesnic:

A) klávesnice bez mechanické odezvy
Typové oznaãení TS 523 0 xxx  (viz obr. 5)
Krycí fólii je moÏno tvarovat dle pfiání:
• rámeãek kolem hmatníku
• celá plocha hmatníku (koleãko, ãtvereãek)

Natvarovaná krycí fólie    10 mm (   7 mm)
Distanãní fólie

Spínací fólie
Spínací kontakty

Lepící vrstva spodní

Obr. 6
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Spínací fólie horní

Lepící vrstva Distanãní fólieKrycí fólie

Spínací fólie dolní

Spínací kontakty

Lepící vrstva spodní

Obr. 5

B) klávesnice s mechanickou odezvou
1 - mechanická odezva je vytvofiena natvarovanou
krycí fólií
Typové oznaãení TS 523 3 xxx a TS 523 4 xxx 
(viz obr. 6)



2 - mechanická odezva je vytvofiena vloÏením
kovové Ïabky do konstrukce klávesnice
Typové oznaãení TS 523 2 xxx a TS 523 6 xxx 
(viz obr. 7 a 8). Krycí fólii je moÏno tvarovat dle
pfiání: tvaruje se celá plocha hmatníku (koleãko,
ãtvereãek). Provedení dle obr. 8 je vhodné pro 
klávesnice mal˘ch rozmûrÛ s maticov˘m zapoje-
ním a velk˘m poãtem hmatníkÛ. 

Poziãní distanãní fólie Krycí fólie

Spínací fólie dolní Lepící vrstva spodní

Kovová Ïabka

Obr. 7
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Pro individuální dodateãné popisy tlaãítek lze
v klávesnici (‰títku) vytvofiit kapsy pro zasunutí ‰títku
s popisy (viz obr. 9).  Zasunovací kapsy pro popi-
sy vedle tlaãítek lze pouÏít u v‰ech typÛ klávesnic,
v tlaãítku u vût‰iny typÛ TS 523 0 xxx, TS 523 2 xxx
a TS 523 6 xxx - viz tab. 1 - Charakteristika fóli-
ov˘ch klávesnic, str. 6. Pro dodateãné popisy do-
poruãujeme prouÏky papíru nebo fólie o tlou‰Èce
cca 0,1 mm. Popisy mohou b˘t vkládány z boãních
stran nebo zezadu (zepfiedu).

Spínací fólie horní

Distanãní fólie

Netvarovaná krycí fólie

Spínací fólie dolní

Spínací kontakty

Lepící vrstva spodní

Poziãní distanãní fólieKovová Ïabka
Obr. 8

Spínací kontakty

Lepící vrstva spodníSpínací fólie dolní

Spínací fólie horní

Lepící vrstva Distanãní fólieKrycí fólie

Zasouvací ‰títek
v tlaãítku

Zasouvací ‰títek
vedle tlaãítka

Obr. 9



Klávesnice 
se zabudovan˘mi LED

Technologie SMD umoÏÀuje umístûní LED pfiímo do
klávesnice. LED jsou buì umístûny na samostatn˘ch 
fóliích s v˘vodem (viz obr. 10), nebo pfiímo na spínací 
fólii - v tomto pfiípadû je nutné tvarovat krycí fólii v mís-
tû LED (viz obr. 11). Standardnû se dodávají LED v bar-
vách ãervená, zelená a Ïlutá. Je moÏno zabudovat 
i LED dvoubarevné.

Mezivrstva LED

Krycí fólie

Spací fólie dolní

Spínací kontaktyLepící vrstva spodní

Lepící vrstva

Spínací fólie horníLED

Spínací fólie pro LED

Krycí fólie Obr. 10
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Pod klávesnici nebo ‰títek je moÏno umísÈovat LED,
LCD a LED displeje. Pro tento úãel se na krycí fólii 
vytváfiejí prÛhledová okna, pfiiãemÏ prostor pod oknem
je odlehãen˘ (odstranûním lepících a spínacích fólií
z místa okna). U matové a strukturované fólie je nutné
k vytvofiení  prÛhledu potisknout fólii v místû oken
zprÛhledÀovacím lakem. U ãir˘ch fólií zÛstává prostor
v místû okna bez potisku, okolní prostor krycí fólie se
potiskuje strukturním lakem. PrÛhledová okna je moÏné
na pfiání zákazníka potisknout z vnitfiní strany transpa-
rentní barvou (ãervená, zelená, modrá aj.).

LED Lepící vrstva

Spínací fólie horní

Distanãní fólieKrycí fólie

Spínací fólie dolní a zároveÀ fólie pro LED

Spínací kontaktyLepící vrstva spodní

Obr. 11
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MontáÏ klávesnic a ‰títkÛ

Fóliové klávesnice a ‰títky  jsou na spodní plo‰e opatfie-
ny vrstvou lepidla, chránûnou pfii dopravû a skladování
silikonov˘m papírem nebo fólií. Upevnûní klávesnice
nebo ‰títku na pfiíslu‰n˘ ovládací panel si provede 
zákazník sám nebo si mÛÏe objednat dodávku klávesnic
ãi ‰títkÛ jiÏ nalepen˘ch na panel, kter˘ si dodá nebo 
kter˘ objedná u v˘robce klávesnic.
PouÏívané panely jsou obvykle slitiny hliníku nebo sklo-
laminát. V˘robce mÛÏe panel vybavit upevÀovacími 
otvory nebo upevÀovacími svorníky (sloupky) s vnûj‰ím
nebo vnitfiním závitem. Svorníky jsou zalisovány do pan-
elu a zaji‰tûny proti vytrÏení a pootoãení.

~ 1    /cm vodiãe

Kapsa vedle tlaãítek

Kapsa v tlaãítkách

NENÍ

ESD/EMI stínûní

(    )

(    )

: :

Standardní fóliové klávesnice

Standardní klávesnice jsou typizované univerzální k-
lávesnice, které jsou konstrukãnû navrÏeny pfiedev‰ím
pro pouÏití na rÛzné typy typizovan˘ch pfiístrojov˘ch
skfiínûk. Tyto klávesnice nachází pouÏití v kusov˘ch 
a malosériov˘ch aplikacích, zejména pfii v˘vojov˘ch
pracích. Jejich pfiedností je okamÏitá dostupnost a
pfiíznivá cena. ·iroká ‰kála standardních kláves-
nic je 
dostupná v nûkolika voliteln˘ch barevn˘ch provedeních
s moÏností volby zakonãení v˘vodu.
Souhrn charakteristik standardních klávesnic je uveden
v tab. 2 na tfietí stranû obálky. Detailní pfiehled stan-

Tab. 1 - Charakteristika fóliov˘ch klávesnic

Poznámka: V pfiípadû potfieby je moÏné dohodnout s v˘robcem jiné technické parametry.
Legenda: - vloÏená kovová Ïabka - natvarovaná krycí fólie
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Kód spínání, v˘vod 
a pfiipojení klávesnice

Kód spínání mÛÏe b˘t ve formû matice, proti jednomu
spoleãnému kontaktu nebo kombinovanû. Spínaná místa
jednotliv˘ch tlaãítek celé klávesnice jsou svedena do
jednoho prostoru klávesnice a ven jsou vyvedena 
ohebn˘m v˘vodem.

V˘vod mÛÏe b˘t ukonãen :
1) kontaktními plochami pro pfiím˘ konektor
2) krimpovan˘mi kolíky (rozteã 2,54 mm)
3) krimpovan˘mi dutinkami s krytkou (rozteã 2,54 mm)

Vlastní vodivé cesty na ohebném vodiãi jsou izolované
buì izolaãním lakem, nebo izolaãní fólií. V˘vod lze na
pfiání také vyztuÏit .  Minimální polomûr ohybu je 
4 mm, pfii ostrém ohybu mÛÏe dojít k po‰kození zlomením.

Doporuãen˘ postup pfii zadá-
vání klávesnice a ‰títku do
v˘roby

Pro v˘robu klávesnic a ‰títkÛ je tfieba zadat úplné 
grafické, funkãní a rozmûrové návrhy. Návrhy je moÏné
zadávat formou ti‰tûné v˘kresové dokumentace nebo 
v elektronické podobû.

Odstíny barev je nutné zadávat ze vzorníkÛ PRÖLL, RAL
nebo PANTONE (Pantone Matching System). 

Zadání v elektronické podobû:
- v souborech - CorelDraw (5 - 9), AutoCad LT (*.dxf,

*.wmf)
- zpÛsob pfiedání dat: e-mailem nebo na CD-ROM ãi 

disketû
- zadání musí obsahovat v˘kres s okótovan˘mi hlav-

ními rozmûry vãetnû tolerancí
- texty je nutné pfievést do kfiivek nebo zaslat i pouÏité

typy písma (fonty)

Zadání formou ti‰tûné v˘kresové dokumentace :
- na v˘krese je nutné vyznaãit a zakótovat :

• vnûj‰í rozmûry a zaoblení rohÛ
• umístûní, velikost a tvar tlaãítek
• umístûní a velikost prÛhledÛ pro LED a LCD
• umístûní a tvar otvorÛ
• sílu pouÏit˘ch ãar a rámeãkÛ
• umístûní, osazení a délku v˘vodÛ

• spínací kód, vyznaãení prvního a posled-
ního kontaktu na v˘vodu

• umístûní a velikost nápisÛ, symbolÛ,
logotypÛ a ãíslic

• umístûní a zapojení LED
• umístûní a velikost kapes pro zasunutí popisÛ
• dal‰í dÛleÏité rozmûry

- loga a speciální symboly mohou b˘t nakresleny   
ve zvût‰eném mûfiítku ãernou barvou na nelesk-
noucí podloÏce nebo pfiímo na filmu

Pfii zadávání  klávesnic je nutná konzultace s v˘robcem.

Pfii zadávání klávesnic nebo ‰títkÛ do v˘roby je vhodné
pouÏít formuláfi SPECIFIKACE FÓLIOV¯CH KLÁVESNIC
A ·TÍTKÒ, kter˘ je dostupn˘ na internetové prezentaci
Tesly Jihlava v ãásti KATALOG V¯ROBKÒ v kapitole
FÓLIOVÉ KLÁVESNICE.

Tvorba cen fóliové klávesnice a ‰títku
ZpÛsob tvorby ceny zákaznick˘ch klávesnic a ‰títkÛ
vãetnû rámcové v˘‰e jednorázov˘ch nákladÛ a ceny
standardních klávesnic jsou uvedeny v ceníku fóliov˘ch
klávesnic.

Kontaktní adresa:

TESLA Jihlava, a.s.
v˘roba klávesnic
Havlíãkova 30
586 26 JIHLAVA
âeská republika

Tel. / Fax. +420 - 66 - 721 00 47
Tel.: +420 - 66 - 721 16 46

E-mailové adresy:
Technické záleÏitosti - zak@teslaji.cz
Obchodní záleÏitosti - svoboda@teslaji.cz

Internetová prezentace:
www.teslaji.cz
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TS 523 0003

Nákres klávesnice:

Kód spínání:

Ukázka jin˘ch provedení klávesnice TS 523 0003

Struãná charakteristika:
Poãet hmatníkÛ 16
Rozteã hmatníkÛ 19 mm
Tvarování není
Vnûj‰í rozmûry 96 x 96 mm
Délka v˘vodu 75 mm
Poãet drah na v˘vodu 8
Zakonãení kolíky (standardnû)
Poãet barev 3

Mechanické parametry:
Mechanická odezva bez odezvy
Ovládací síla 1,6 - 2 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

Barvy: ãerná (podklad)
modrá (tlaãítka)
bílá (popisy, obrysy tlaãítek)

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

STANDARDNÍ TYPY KLÁVESNIC
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TS 523 2000

Nákres klávesnice:

Kód spínání:

Ukázka jin˘ch provedení klávesnice TS 523 2000

Struãná charakteristika:
Poãet hmatníkÛ 16
Rozteã hmatníkÛ 19  mm
Tvarování î 12 mm
Vnûj‰í rozmûry 96 x 96 mm
Délka v˘vodu 75 mm
Poãet drah na v˘vodu 8
Zakonãení kolíky (standardnû)
Poãet barev 3

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

Barvy: ãerná (podklad)
modrá (tlaãítka)
bílá (popisy, obrysy tlaãítek)

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

STANDARDNÍ TYPY KLÁVESNIC
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Nákres klávesnice:

TS 523 2041

Struãná charakteristika:
Poãet hmatníkÛ 5
Rozteã hmatníkÛ 19 mm
Tvarování î 12 mm
Vnûj‰í rozmûry 122 x 30 mm (r2)
Délka v˘vodu 40 mm
Poãet drah na v˘vodu 7
Zakonãení kolíky (standardnû)
Poãet barev 2

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

Barvy: ãerná (popisy, podklad)
modrá (tlaãítka)

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

Ukázka jin˘ch provedení klávesnice TS 523 2041Kód spínání:

STANDARDNÍ TYPY KLÁVESNIC
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Nákres klávesnice:

TS 523 3042

Struãná charakteristika:
Poãet hmatníkÛ 12
Rozteã hmatníkÛ hor./vert. 13/10,5 mm
Tvarování î 7 mm
Vnûj‰í rozmûry 51 x 52,8 mm
Délka v˘vodu 91 mm
Poãet drah na v˘vodu 7
Zakonãení kolíky (standardnû)
Poãet barev 2

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 (tlaãítka)
ãerná (popisy, podklad)

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

Ukázka jin˘ch provedení klávesnice TS 523 3042

Kód spínání:

STANDARDNÍ TYPY KLÁVESNIC
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Nákres klávesnice:

TS 523 2196

Struãná charakteristika:
Poãet hmatníkÛ 45
Rozteã hmatníkÛ 13,2 mm
Tvarování po obvodu hmatníkÛ
Vnûj‰í rozmûry 84,5 x 135,4 mm
Délka v˘vodu 100 mm
Poãet drah na v˘vodu 16
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

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 3015

Nákres klávesnice:

Kód spínání:

Struãná charakteristika:
Poãet hmatníkÛ 15
Rozteã hmatníkÛ hor./vert. 15/12 mm
Tvarování î 7 mm
Vnûj‰í rozmûry 51 x 70,5 mm
Délka v˘vodu 45 mm
Poãet drah na v˘vodu 8
Zakonãení kolíky (standardnû)
Poãet barev 2

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 v˘vod z hrany - 

není zaruãeno IP 64
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: stfiíbrná (podklad)
ãerná (popisy, obrysy tlaãítek)

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

STANDARDNÍ TYPY KLÁVESNIC
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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
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Nákres klávesnice:

TS 523 6154

Struãná charakteristika:
Poãet hmatníkÛ 16
Rozteã hmatníkÛ 15,5 mm
Tvarování po obvodu hmatníkÛ
Vnûj‰í rozmûry 69,5 x 101,9 mm
Délka v˘vodu 100 mm
Poãet drah na v˘vodu 8
Zakonãení kolíky (standardnû)
Poãet barev 4
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)
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 6155

Nákres klávesnice:

Kód spínání:

Struãná charakteristika:
Poãet hmatníkÛ 21
Rozteã hmatníkÛ hor./vert. 18/13,5 mm
Tvarování po obvodu hmatníkÛ
Vnûj‰í rozmûry 69,5 x 119,4 mm
Délka v˘vodu 100 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
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Nákres klávesnice:

TS 523 6156

Struãná charakteristika:
Poãet hmatníkÛ 21
Rozteã hmatníkÛ hor./vert. 22/16 mm
Tvarování po obvodu hmatníkÛ
Vnûj‰í rozmûry 84,5 x 135,4 mm
Délka v˘vodu 100 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).

Kód spínání:

TS 523 6157

Nákres klávesnice:

Kód spínání:

Struãná charakteristika:
Poãet hmatníkÛ 12
Rozteã hmatníkÛ hor./vert. 14,5/12 mm
Tvarování po obvodu hmatníkÛ
Vnûj‰í rozmûry 55,5 x 68 mm
Délka v˘vodu 100 mm
Poãet drah na v˘vodu 7
Zakonãení kolíky (standardnû)
Poãet barev 4
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, tlaã. ENTER a SHIFT)
tmavû ‰edá (ostatní tlaãítka)
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
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Nákres klávesnice:

TS 523 6158

Struãná charakteristika:
Poãet hmatníkÛ 6
Rozteã hmatníkÛ hor./vert. 14,5/12,4 mm
Tvarování po obvodu hmatníkÛ
Vnûj‰í rozmûry 41,6 x 74 mm
Délka v˘vodu 100 mm
Poãet drah na v˘vodu 7
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, ‰ipky)
tmavû ‰edá (tlaãítka)
zelená (tlaãítko START/STOP)
ãerná (popisy, obrysy tlaãítek)
ãir˘ lak (prÛhled)

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

Kód spínání:

TS 523 6159

Nákres klávesnice:

Kód spínání:

Struãná charakteristika:
Poãet hmatníkÛ 6
Rozteã hmatníkÛ hor./vert. 14,5/12,4 mm
Tvarování po obvodu hmatníkÛ
Vnûj‰í rozmûry 34,6 x 56,5 mm
Délka v˘vodu 100 mm
Poãet drah na v˘vodu 7
Zakonãení kolíky (standardnû)
Poãet barev 4
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, ‰ipky)
tmavû ‰edá (tlaãítka)
zelená (tlaãítko START/STOP)
ãerná (popisy, obrysy tlaãítek)

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

STANDARDNÍ TYPY KLÁVESNIC
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Tel.: +420 - 66 - 721 16 46
Tel./Fax +420 - 66 - 721 00 47

www.teslaji.cz
E-mailové adresy:

Technické záleÏitosti  -  zak@teslaji.cz
Obchodní záleÏitosti   -  svoboda@teslaji.cz


