
De small E-stop noodstopknop: klein 
apparaat, grote impact
Interessant in alle opzichten

De nieuwe kleine small E-stop 
noodstopknop uit de RMQ-serie 
combineert functionaliteit, veiligheid 
en een uniek, compact ontwerp. 
De small E-stop is een innovatief 
bedieningselement dat zich niet 
alleen onderscheidt door het 
compacte formaat en het nieuwe 
verlichtingssysteem, maar ook door het 
moderne design, de bewezen kwaliteit 
en de compatibiliteit met het gehele 
RMQ-productassortiment.

Veilig, verlicht

De innovatieve 360° verlichte ring kan 
een breed scala aan functies vervullen, 
afhankelijk van het toepassingsgebied. 
Of het nu gaat om een indicatie voor 
de bediening van de noodstopknop, 
als indicatie van de toestand van 
de machine of als eenvoudig 
stijlelement, de verlichting draagt 
bij aan een aanzienlijke verhoging 
van de zichtbaarheid en dus aan een 
betere veiligheid. Dankzij het RGB 
LED-element is het mogelijk om 
tussen maximaal 7 kleuren 
te wisselen.

Robuust en veilig

De hoge beschermingsgraad (IP69) 
maakt het apparaat eenvoudig te 
installeren en te gebruiken onder 
vrijwel alle omgevingsomstandigheden. 
De small E-stop drukknop is optimaal 
beschermd tegen zowel water als stof. 
Extra bescherming is optioneel door 
uitbreiding met de beschermkraag.

Maximale flexibiliteit

Door zijn modulariteit kan de small 
E-stop geïntegreerd worden in het
volledige RMQ assortiment en is
het dankzij de eenvoudige installatie
flexibel en gemakkelijk te integreren
in een grote verscheidenheid
aan toepassingen. Uitgebreide
goedkeuringen en certificaten maken
wereldwijd gebruik mogelijk.

De perfecte afmeting

De compacte small E-stop 
noodstopknop is verkrijgbaar in 
montagediameters van 22 mm en 
30 mm. De diameter van de knop 
is slechts 30 mm en daardoor 
ongeveer 30% kleiner dan de 
standaardcomponenten. Dit maakt 
de knop geschikt voor naadloze 
integratie in de meeste toepassingen, 
zoals bijvoorbeeld in vlakke, moderne 
panelen.

Bespaart tijd en geld

De apparaten zijn te combineren met 
het gehele RMQ-productassortiment, 
waardoor ze snel en eenvoudig 
te vervangen zijn. Met de RMQ 
drukknoppen configurator kunnen 
talloze bedieningselementen worden 
gecombineerd en individueel worden 
aangepast. Bovendien vereenvoudigt 
en versnelt de configurator het 
bestelproces, omdat alle configuraties 
worden opgeslagen en eenvoudig 
kunnen worden opgehaald.
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RMQ small E-Stop

In 1 oogopslagMontage-
diameter Kleur Verlichting

Ontgrendel- 
methode Artikel nr.

22 mm nee trek M22-PV30
197535

22 mm nee draai M22-PVT30
197536

22 mm ja trek M22-PVL30
197537

22 mm ja draai M22-PVLT30
197538

22 mm nee trek M22S-PV30
197539

22 mm nee draai M22S-PVT30
197540

22 mm ja trek M22S-PVL30
197541

22 mm ja draai M22S-PVLT30
197542

30 mm nee trek M30-PV30
197543

30 mm nee draai M30-PVT30
197544

30 mm ja trek M30-PVL30
197545

30 mm ja draai M30-PVLT30
197546

30 mm nee trek M30S-PV30
197547

30 mm nee draai M30S-PVT30
197548

30 mm ja trek M30S-PVL30
197549

30 mm ja draai M30S-PVLT30
197550

Technische gegevens

• IP65, IP66 en IP69
beschermingsgraad

• Te combineren met Flat Rear
contacten

• Zelfbewakingscontacten
• Eenvoudige installatie
• Optionele RGB LED’s ￫ 360°

verlichte ring met 7 verschillende 
kleuren 

Varianten

• Trek- of draaiontgrendeling
• Met of zonder verlichte ring en lens
• Montagediameter van 22 mm of

30 mm
• Rood of zwart

Design

• Compacte diameter van 30 mm
• Innovatieve 360° verlichte ring

en lens
• Compacte hoogte van 32 mm

Kenmerken

• Certificaties conform
EN ISO 13850

• Goedkeuringen: CE/UL/CSA/CCC
• Conform DIN EN 60947-5-5
• TÜV Süd goedkeuring

Optioneel

• Beschermkraag voor 22 mm
montagediameter

Voor meer informatie, ga naar 
onze online website en de RMQ 
drukknoppen configurator.

M22-XGPV30
198596

Wijzigingen in de producten, in de informatie in dit document en in de prijzen zijn 
voorbehouden, evenals fouten en omissies. Alleen orderbevestigingen en technische 
documentatie van Eaton zijn bindend. Ook foto's en afbeeldingen geven geen garantie voor 
een specifieke lay-out of functionaliteit. Het gebruik ervan, in welke vorm dan ook, moet 
vooraf door Eaton worden goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor handelsmerken (met name 
Eaton, Moeller en Cutler-Hammer). De algemene voorwaarden van Eaton zijn van toepassing, 
zoals vermeld op de internetpagina's van Eaton en de orderbevestigingen van Eaton.

Eaton is een geregistreerd handelsmerk.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom 
van hun respectievelijke eigenaren.

Volg ons via social media voor het laatste nieuws.
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