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Wyłączniki nożne  mają zastosowanie przy sterowaniu pracą maszyn produkcyjnych .  
Świetnie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie sterowanie ręczne jest niemożliwe lub  niewygodne. 
Używan e do uruchamiania i zatrzymania pracy maszyn l ub procesu produkc j i  . 
Istnieją 2 wersje wyłączników nożnych, bez osłony z bezpośrednim dostępem do dźwigni oraz z osłoną. 
W wersji z osłoną dźwignia wyłącznika zamontowana jest pod aluminiową osłoną, co daje możliwość 
umieszczenia stopy pomiędzy. Konstrukcja ta pozwala zapobiec przypadkowemu uruchomieniu maszyny. 

Wyłączniki nożne FS\01, FS\1, FS\2 i FS\3 posiadają 1m przewód do podłączenia 

Parametry technlane FS\3S; FS\504; FS\402; FS\602 
napiecie znamionowe izolac·i (Ui) 25(N 
prąd znamionowv ciągły 1th 15A 
temperatura otoczenia -Wdo+80 

wytrzymałość 
mechaniczna 2000JOOJI czeń/min 
elektryczna 50000Jłąaeń/min 

stopień ochrony IP20;FS\602-IP65 
przewodtylk.oFS\3S 
długość lm 
rodzaj 0,75mm2 

ParametrytechnianeFS\Ol;FS\l;FS\2 
napięcieznamionowe izolacji{Ui) 2SN 
1rad znamionowv cialrlv 1th 10A 

temperatura otoczenia 
wytrzymałość 

-Wdo+70 

mechaniczna 2000JOOJł czeń/min 
elektryczna 

stopień ochrony 
przewod 
dłui::ość 
rodzaj 

Symbol Opis 
FS\01 Wyłacznik nożn 100x62x36 z tworzvwa czarny (lNO/lNC) 10A 
FS\! 1Wv1�cznik nożn 102x67x22żelazny czarnv (1N0/1NC) 10A 
FS\2 IWv1�cznik nożn 13 5 x66x42aluminiowvczarnv (1N0/1NC) 10A 

FS\JS Wyłącznik. nożny 17 5 x82x58 aluminiowyczarny (1N0/1NC) 15A 
FS\504 Wyłącznik nożny 200x120x112 aluminiowy czarny z osłoną żółtą (2N0/2NC) 15A 
FS\402 cznik nożn 200x100x73aluminiowyczamy {1N0/1NC) 15A 

SOOOOJł czeń/min 
IP20 

lm 
0,75mm2 

Waga brutto 
0.16.b!: 
0.29ki! 
0.26kg 
0.54kg 
0.15h! 
0.6kll 

FS\602 1Wv1�cznik nożn 200x200x152aluminiowy czarnyzosłon żółtą, podwó"nv (2N0/2NC) 15A 2.55ki! 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i montażu. 

Waganetto KodEAN 
0.13kll 5907723259782 
0.25kll 5907723259799 
0.23kll 59077232598 0 5  
o.48kll 5907723259811 
l.05h! 5907723259829 
0.55kll 5907723259836 
2.4kl!: 5907723259843 

CE 
Eksploatacja urządzenia powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami określonymi w przepisach dotyczących 
montażu urządzeń elektrycznych oraz innych standardów technicznych dotyczących eksploatacji, regulacji i naprawy 
sprzętu elektrycznego. Montaż, podłączenie i uruchomienie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany 

personel elektryczny i technicznych, który został przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacji oraz dokumentacją techniczną. 
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