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RT14 
REDUKCE TLAČÍTEK 

Deska RT14 je určena k montáži do výtahových přivolávačů, které 
jsou připojeny k rozvaděči čtrnácti žilovým plochým zářezovým 
kabelem. Obsahuje výstup pro řízení displeje se sériovou linkou 
Thyssen D (DI7 až DI10 z produkce TTC TELSYS) po stejném kabelu. 
Umožňuje osazení LED diodami, které indikují směr jízdy. Správný 
přenos volby do rozváděče se volí pomocí zkratovací propojky na 
desce. 
 
Desku je možné k plechu ovladače upevnit přivařenými svorníky 
M3, samolepicími distančními sloupky nebo jiným vhodným 
způsobem pomocí dvou vyfrézovaných zahloubení 4 mm s roztečí 

55 mm. Okraje se zahloubením je možné odlomit, pak lze desku uchytit pomocí středového otvoru průměr 
3,6 mm. 
 
V případě využití redukce RT14 i pro indikaci směru jízdy je třeba v objednávce specifikovat barvu 
ukazatele (červená, modrá, zelená). 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

Propojení s rozváděčem čtrnácti žilový plochý kabel 

Propojení s tlačítkem 3 nebo 4 dráty 

Rozměry 48 x 65 mm (48 x 40 mm po odlomení) 

Rozteč upevňovacích otvorů 55 mm nebo jeden otvor uprostřed 

 

RTS14 
REDUKCE TLAČÍTEK 

RTS14 je určena k montáži do výtahových přivolávačů s ukazatelem směru jízdy 
dvou šipkou LED velikosti 45 mm, které jsou připojeny k rozváděči čtrnácti 
žilovým plochým zářezovým kabelem. Správný přenos volby do rozvaděče se 
volí pomocí zkratovací propojky na desce. 
 
Desku je možné k plechu ovladače upevnit přivařenými svorníky M3, 
samolepicími distančními sloupky nebo jiným vhodným způsobem pomocí dvou 
otvorů o průměru 3,6 mm s roztečí 62 mm. 
 
Dle požadavku je možné desku osadit dvou šipkami červené, zelené a modré 
barvy. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

Propojení s rozváděčem čtrnácti žilový plochý kabel 

Propojení s tlačítkem 3 nebo 4 dráty 

Rozměry 45 mm 

Rozteč upevňovacích otvorů 62 mm 
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