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Voor iedere klant die gebruik maakt van een 
schakelaar willen we een geschikte schakelaar 
kunnen leveren. Daarom hebben we zeer veel 
verschillende schakelaars in ons assortiment. 
Onze medewerkers zoeken samen met de cliënt 
de meest geschikte uit. 

Vindt u niet wat u zoekt of heeft u bijvoorbeeld 
montage materialen nodig? Neem contact met 
ons op ?

Eén-functiE schakElaars

(Big) Buddy Button
Deze betrouwbare, duurzame 
en kleurige schakelaar wordt 
geactiveerd door deze aan 
de bovenzijde in te drukken. 
De Big Buddy is geschikt 
voor personen die een grote 

gekleurde schakelaar nodig hebben. Auditieve en 
tactiele terugkoppeling. Alle (Big) Buddy Buttons 
worden geleverd met een schuimrubberen onderzijde 
om slippen te voorkomen.

Joggle
De benodigde drukkracht van 
deze schakelaar is in te stellen 
door de bovenzijde te draaien. 
Er zijn 15 standen mogelijk, 

varierend van 200 tot 1.500 gram bedienkracht.
Ideaal voor beoordelingscentra, scholen en therapeuten 
die van cliënt naar cliënt gaan. Maakt het mogelijk de 
schakelaar per cliënt in te stellen. 

QVN schakelaar
Deze schakelaar is leverbaar 
in twee maten: 25 en 50mm. 
Verschillende snoerlengtes en 
bedienkrachten beschikbaar. 
Zwarte of rode behuizing.

Naast bedraad is ook draadloze 
RF bediening mogelijk. 
Een softbutton variant is 
ook bedraad en draadloos 
beschikbaar.

Micro Light
Activering door zeer lichte 
aanraking van de bovenzijde. 
Eenvoudig te monteren op 
een ‘4-40’ schroef door de 

schroefdraad aan de onderzijde. Tactiele en auditieve 
terugkoppeling. Ook beschikbaar op flexarm.

PikoButton
Zeer duurzame schakelaar 
die plezierig in het gebruik is. 
Verkrijgbaar in 30 en 50 mm 
doorsnee.
Ook in waterdichte variant.

Plate
Een zeer dunne membraan-
schakelaar die met een lichte 
aanraking in de gekleurde 
cirkel geactiveerd wordt. Het 
oppervlak is beschermd tegen 

beschadiging door vuil. Geen tactiele of auditieve 
terugkoppeling.

Ringschakelaar
Wordt rond een vinger gedragen 
en is zeer gevoelig, waardoor 
hij geschikt is voor personen 
met weinig kracht. 

Zuig- / blaasschakelaar
Pneumatische schakelaar met 
zuig- of blaasfunctie. Voor 
bediening door te zuigen of te 
blazen.
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twEE-functiE schakElaars

De twee-functie schakelaar is twee schakelaars in 
één. Zodoende kunnen twee-functie schakelaars 
twee apparaten aansturen die met een één-functie 
schakelaar bediend kunnen worden. 
Een twee-functie schakelaar kan met een stereo 
plug tevens worden gebruikt voor apparaten die voor 
bediening twee schakelaars nodig hebben. 
 

Ringschakelaar
Wordt rond een vinger 
gedragen en is zeer gevoelig, 
waardoor hij geschikt is voor  
personen met weinig kracht. 
Ook als één-functie schakelaar 
te gebruiken.

SPA aanraakschakelaar
Het aanraakoppervlak werkt 
als schakelaar. De linker- en 
rechterkant activeren ieder een 
schakelaar.

SPA lipschakelaar
Het aanraken van de tip met 
de bovenlip activeert de ene 
schakelaar, de onderlip de 
ander.

SPA tweevoudige schakelaar
Beide sensoren activeren 
bij het aanraken een van de 
schakelaars.

Zuig-/blaasschakelaar
Twee-functie schakelaar.

 Exclusief buis, mondstuk of 
houder. 

MEEr-functiE schakElaars

Hand- / vingerschakelaar
Gevoelige 4-functie schakelaar 
met aanraakvlakken of verzonken 
aanraakvlakken. 

Zuig- / blaasschakelaar
4-functie schakelaar. Exclusief 
buis, mondstuk of houder. Met 
zwanehals. 

Zuig- / blaasschakelaars kunnen 
i.v.m. hygiëne  
niet geruild of geretourneerd worden.
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Naam Artikelnummer Afmeting (cm) Bedienkracht Beweging voor 
activatie (cm)

Big Buddy Button rood
.groen
.geel
.blauw

5610
5620
5650
5660

11,5 Ø x 2,5 Rand: 150 gram 
Midden: 300 gram

0,17

Buddy Button rood
.groen
.roze
.paars
.geel
.blauw
.geel met rode stippen
.geel met smile
.groen met bulls-eye
.oranje, zwart handje
.geel met sticker

5710
5720
5730
5740
5750
5760
5771
5772
5773
5774
5780

6,3 Ø x 1,8 Rand: 100 gram
Midden: 200 gram

0,12

Hand- / vinger 5410 12 x 6,6 x 3,3 100 g / 1 N

Hand- / vinger 5420 12 x 6,6 x 3,3 100 g / 1 N

Joggle rood
.groen
.geel
.blauw

5410-00
5420-00
5450-00
5460-00

12,9 Ø x 4 200 – 1500 gram Variabel

QVN schakelaar 25
zwarte behuizing

 -> standaard art.

rode behuizing

KAJ-KB25-20B 
KAJ-KB25-20BH
KAJ-KB25-20BL 
KAJ-KB25-77B 
KAJ-KB25-77BH
KAJ-KB25-77BL
KAJ-KB25-150B 
KAJ-KB25-150BH
KAJ-KB25-150BL 
KAJ-KB25-20R 
KAJ-KB25-20RH
KAJ-KB25-20RL
KAJ-KB25-77R 
KAJ-KB25-77RH
KAJ-KB25-77RL
KAJ-KB25-150R 
KAJ-KB25-150RH
KAJ-KB25-150RL

2,5 Ø x 1,5
20 cm snoer
,,
,,
77 cm snoer
,,
,,
150 cm snoer
,,
,,
20 cm snoer
,,
,,
77 cm snoer
,,
,,
150 cm snoer
,,
,,

    = 150 gram
H = 250 gram
L  = 100 gram
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

Technische specificaties:
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QVN schakelaar 50
zwarte behuizing

 -> standaard art.

rode behuizing

KAJ-KB50-20B 
KAJ-KB50-20BH
KAJ-KB50-77B 
KAJ-KB50-77BH
KAJ-KB50-150B 
KAJ-KB50-150BH
KAJ-KB50-20R 
KAJ-KB50-20RH
KAJ-KB50-77R 
KAJ-KB50-77RH
KAJ-KB50-150R 
KAJ-KB50-150RH

50 Ø x 1,5
20 cm snoer
,,
77 cm snoer
,,
150 cm snoer
,,
20 cm snoer
,,
77 cm snoer
,,
150 cm snoer
,,

   = 150 gram
H = 250 gram
-
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

QVN schakelaar TX4 KAJ-KB50W-TX4  5,5 Ø x 1,8 250 gram

QVN schakelaar soft KAJ-KSB80W 8,0 Ø x 2,5

QVN schak. soft TX4 KAJ-KSB80W-TX4 8,0 Ø x 2,5

SPA aanraaksensor SHA-SPA-
AANRSEN

SPA lipsensor SHA-SPA-BASIS instelbaar, 
minimaal 10 gram

SPA tweevoudig SHA-SPA-2VSENS

Micro Light 5850-00 4,5 x 1,3 x 2 10 gram 0,7

Piko button blauw
.geel
.goud
.groen
.oranje
.rood
.wit
.zilver
.zwart

PIO-PB30-BLAUW
PIO-PB30-GEEL
PIO-PB30-GO
PIO-PB30-GR
PIO-PB30-ORANJE
PIO-PB30-ROOD
PIO-PB30-WIT
PIO-PB30-ZILVER
PIO-PB30-ZWART

2,9 Ø x 1,7 75 gram

Piko button blauw
.geel
.goud
.groen
.oranje
.rood
.wit
.zilver
.zwart

PIO-PB50-BLAUW
PIO-PB50-GEEL
PIO-PB50-GO
PIO-PB50-GR
PIO-PB50-ORANJE
PIO-PB50-ROOD
PIO-PB50-WIT
PIO-PB50-ZILVER
PIO-PB50-ZWART

4,9 Ø x 1,7 125 gram

Piko button waterbest.
.blauw
.rood
.zwart

PIO-PB30WR-BL
PIO-PB30WR-RO
PIO-PB30WR-ZW

2,9 Ø x 1,3 125 gram
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Piko button waterbest.
.blauw
.rood
.zwart

PIO-PB50WR-BL
PIO-PB50WR-RO
PIO-PB50WR-ZW

4,9 Ø x 1,7 125 gram

Plate 5830 9 x 9 x 0,5 50 gram 0,05

Ring enkel PIO-FB30 Button: 0,9 75 gram

Ring dubbel PIO-FD30 Button: 0,9 75 gram

Zuig- / blaas - 1 functie 0413 5 x 4 x 1 140 Pa

Zuig- / blaas - 2 functie 4710 12 x 6,5 x 4,8 400 Pa / 0,06 Psi

Zuig- / blaas - 4 functie 5510 12 x 6,5 x 4,8 400 Pa / 0,06 Psi

Accessoires

Zwanehals
tbv zuig/blaasschak. of 
microlight

4720 50 - stang
18 - zwanehals
tbv 10 mm systeem

Mondpijpjes blaas/zuig 
5 stuks 

8160

Plastic slang voor 
zuig/blaas

8161 0,4 Ø  binnen
0,6 Ø buiten

Behuizing voor 0413 
zuig/blaasschakelaar

8174 12 x 6,5 x 2,5

QVN bevestiging 5 Ø
1 KAJ- schakelaar
2 KAJ- schakelaars
5 KAJ- schakelaars

KAJ-KBASE1 
KAJ-KBASE2
KAJ-KBASE5

Kpipe voor 2,5 Ø KAJ-KPIPE25 Lengte: 5 
tbv 10 mm systeem

Fisso Statief incl 
tafelklem

4510-30

Fisso verlenging 20 cm               4510-40 20


