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TX / TS1X-X / TS2X-X 
TLAČÍTKA PRO TABLA A PŘIVOLÁVAČE 

 
 Tlačítka jsou určena pro použití v kabinových tablech a patrových přivolávačích. 
 

Tlačítko Tx 

Samostatné tlačítko nerezové v provedení antivandal, potvrzení volby zelené, modré 
(žluté pro alarm) vyvedené samostatně, 1x spínací kontakt vyvedený samostatně, 
průměr tlačítka 32,9 mm, hmatníku 25 mm, výška nad panelem 3,5 mm, upevňovací 
otvor průměr 27,5 mm. 
 

Označení pro objednávku 
 TB … modré podsvícení 
 TG … zelené podsvícení 
 TY … žluté podsvícení 
  

Tlačítko TS1x-x 

Sestava tlačítka Tx a podsvětleného symbolu S1, podsvětlení 
a potvrzení voleb zelené, modré (žluté pro alarm) vyvedené 
samostatně, 1x spínací kontakt vyvedený samostatně, rozměry 
77 x 42 mm, výška nad panelem 8 mm, upevňovací otvory průměr 
27,5 mm (tlačítko) a 29,2 mm (symbol). 
 

Označení pro objednávku 
 TS1B-x … modré podsvícení, x = -2, -1, 0, 1 až 16, S, P, M, X, 

OP (otevření dveří), CL (zavření dveří) 
 TS1G-x … zelené podsvícení, x = -2, -1, 0, 1 až 16, S, P, M, X, 

OP (otevření dveří), CL (zavření dveří) 
 TS1Y-Z … žluté podsvícení pro alarm (zvonek) 
 
 
 
 
 
  

Tlačítko TS2x-x 

Tlačítko Tx doplněné o štítek S2 se symbolem vyrobeným z nerezového 
plechu rozměru 65 x 35 mm a tloušťky 1 mm. 
 
 
 

Označení pro objednávku 
 TS2B-x … modré podsvícení, x = -2, -1, 0, 1 až 16, S, P, M, X, 

OP (otevření dveří), CL (zavření dveří) 
 TS2G-x … zelené podsvícení, x = -2, -1, 0, 1 až 16, S, P, M, X, 

OP (otevření dveří), CL (zavření dveří) 
 TS2Y-Z … žluté podsvícení pro alarm (zvonek) 
 
Všechna tlačítka jsou určena pro napájecí napětí 24 Vss. 
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