QVN SCHAKELAAR

Gevoelige en duurzame schakelaars
De QVN schakelaar is een gevoelige en
duurzame schakelaar die is ontworpen voor
dagelijks gebruik. Het kan worden gebruikt in
elke situatie waarbij een schakelaar nodig is.
Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor
omgevingsbediening of om toegang te krijgen tot
een computer en communicatieapparaat.

De kleinere schakelaar met 25 mm doorsnee kan
bijvoorbeeld worden gebruikt om de functies van een
elektrische rolstoel te regelen of om muisfuncties te
vervangen. De grotere schakelaar met een diameter
van 50 mm is het meest geschikt voor gebruikers
die een beperkte nauwkeurigheid hebben bij het
indrukken van schakelaars.
Door de selecteerbare kabellengte, diameter en
bedienkracht is de QVN schakelaar een veelzijdige
schakelaar voor hulpmiddelen die in verschillende
situaties met schakelaartoegang kan worden gebruikt.
De schakelaars in ons standaardassortiment staan op
pagina 3. Andere varianten zijn op verzoek leverbaar.

Ontworpen voor hulpmiddelentechnologie
De QVN schakelaar is ontworpen om krachtig
gebruik te doorstaan en er zijn alleen hoogstaande
componenten gebruikt. Hij kan gemonteerd worden,
met behulp van schroefdraad aan de onderzijde.
De schakelaar kan stabiel worden gebruikt in
uitdagende omstandigheden, omdat het stevig aan
een montagearm kan worden bevestigd. Bij het
indrukken van de de QVN schakelaar is een klik
hoor- en voelbaar. De bovenzijde van de schakelaar
kan worden aangepast om de gebruiker te helpen
herkennen waar de schakelaar voor is bedoeld
(standaard kleuren: rood, geel, blauw, groen).

Veelzijdig
QVN schakelaars worden geleverd in verschillende
uitvoeringen, zoals twee verschillende diameters en
drie kabellengtes. De diameter van de schakelaar en
de kabellengte moeten worden gekozen op basis van
het beoogde gebruik.

Kenmerken
• Duurzaam, hoogwaardige materialen
• Verkrijgbaar in 25 en 50 mm diameter
• Verkrijgbaar in rode en zwarte behuizing
• Verkrijgbaar met verschillende kabellengtes
• Activeert met een lichte druk
• Klik hoor- en voelbaar bij indrukken
• Meerdere aanpassingsopties
• Ook leverbaar in waterbestendige variant
• Standaard NO, NC ook beschikbaar
• Desinfecteerbaar
Diameter: 25 mm
Hoogte:
15 mm
Bedienkracht:
100 g / 150 g / 250 g
Kabellengte:
20 cm / 77 cm / 150 cm
Connector:
3,5 mm-aansluiting
Montage: 	1x schroefdraad
4 mm schroefinzetstuk
Diameter: 50 mm
Hoogte:
19 mm
Bedienkracht:
150 g / 250 g
Kabellengte: 	20 cm / 77 cm / 150 cm
Connector:
3,5 mm-aansluiting
Montage: 	2x schroefdraad
4 mm schroefinzetstukken
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draadloze schakelaar
QVN schakelaar RF is een draadloze RF-zender
(radiofrequent) waarmee de gebruiker zelfstandig
verschillende apparaten kan bedienen. Dankzij de
QVN schakelaar RF heeft de gebruiker geen last
meer van snoeren die in de war raken.
De RF schakelaar kan bevestigd worden en werkt met
een lichte druk zodat het geschikt is voor gebruikers
met verschillende beperkingen, vooral als het moeilijk
is om veelgebruikte RF-zenders te gebruiken.

Draadloze omgevingsbediening
De draadloze versie van de schakelaar is leverbaar in
twee varianten: TX4 en EasyWave *.
Voor het gebruik als aangepaste bediening voor
het alarmeren met een verpleegoproepsysteem
gebruiken we de schakelaar RF TX4.

Technische gegevens
Diameter:
55 mm
Hoogte:
18 mm
Gewicht:
50 gram
Activatiebeweging:
2 mm
Bedienkracht:
250 gram
Frequentie:
868,30 MHz
Batterij:
3V vervangbaar
Montage: 	3x inzetstukken van 4 mm met
schroefdraad
* Schakelaar RF heeft een externe ontvanger nodig
voor communicatie met apparaten.
Softbutton
De SoftButton is een zachte schakelaar in een stoffen
hoes. Het activeren van de schakelaar vereist slechts
een lichte druk en het grote zachte oppervlak van
de schakelaar is gemakkelijk te raken. Vanwege de
zachte schuimlaag onder de kap kan de SoftButton
veilig worden ingedrukt met beweging van het hoofd.

In een ruimte of gebouw kunnen ook meerdere QVN
RF schakelaars worden gebruikt. Ze worden dan
ieder gebruikt voor verschillende taken, omdat elke
button een uniek signaal heeft. Het kan ook worden
gebruikt als toegangsmethode voor een zender voor
omgevingsbediening (HouseMate).
Dankzij het grote bereik kan de RF schakelaar
worden gebruikt om apparaten vanaf een afstand te
bedienen, bijvoorbeeld om een deur te openen vanuit
een andere kamer.
Kenmerken
• Duurzame radiofrequentzender
• Zowel auditieve als tactiele terugkoppeling
• Kan worden gebruikt met elke TX4 of EasyWave
RF-ontvanger (afhankelijk van gebruikte
schakelaar)
• Werkt met een lichte druk
• Indicatie batterij bijna leeg
• Verkrijgbaar in verschillende kleuren

De veiligheidsspeld aan de onderkant van de
SoftButton zorgt ervoor dat de knop blijft waar hij,
bijvoorbeeld ‘s nachts, hoort te blijven. Het kan
worden vastgemaakt aan een kussen of ander textiel.
De veiligheidsspeld kan van de onderkant van de
schakelaar worden losgemaakt.
De hoes van de SoftButton is vuilbestendig maar ook
huidvriendelijk. Het kan (tot 60°) worden gewassen en
worden vervangen. Elke softbutton bevat één hoes.
De Softbutton is bedraad en draadloos (TX4)
leverbaar.
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Technische gegevens
Diameter:
80 mm
Hoogte:
25 mm
Gewicht:
50 gram
Bedienkracht:
250 gram
Kabellengte:
150 cm (bedrade versie)

Bevestiging
KPipe
KPipe is een montagehulpstuk voor QVN schakelaar.
De diameter van het montagedeel van de KPipe is
10 mm, zodat het compatibel is met 10 mm montage
systemen, zoals SPA, GEWA, Rehadapt, Mo-Vis et
cetera.

Onze standaard producten:
(in principe uit voorraad leverbaar)
KBase
KBase is een montageplaat voor schakelaar 50 en
schakelaar RF. Met de KBase is het mogelijk een
schakelaar als bijvoorbeeld polszender of op de heup
te dragen.
KBase kan ook met een riem aan de zijkant van een bed
worden vastgemaakt, bijvoorbeeld in een ziekenhuis.
Het kan eenvoudig naar een andere plek worden
verplaatst, afhankelijk van de positie van de patiënt.
Dit zorgt ervoor dat de patiënt de verpleegkundige of
zorgverlener op elk gewenst moment kan oproepen.
KBase heeft ook een schroefgat voor een meer
permanente installatie.

KAJ-KB25-77B	Schakelaar zwart 25mm, 150g,
75cm kabel
KAJ-KB50-77B	Schakelaar zwart 50mm, 150g,
75cm kabel
KAJ-KB50W-TX4	Draadloze schakelaar met TX4
KAJ-KSB80	Schakelaar blauw 80mm, 350g,
150 cm kabel
KAJ-KSB80W-TX4	Draadloze softbutton met TX4
KAJ-KBASE1	Bevestiging 1 KAJ- schakelaar
KAJ-KBASE2	Bevestiging 2 KAJ- schakelaars
KAJ-KBASE5	Bevestiging 5 KAJ- schakelaars
KAJ-KPIPE25	Kpipe voor 25 mm KAJschakelaar

Een schakelaar is eenvoudig te koppelen aan en los
te koppelen van KBase om elders te gebruiken.
Ook leverbaar voor twee of vijf schakelaars.
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Artikelnummer
KAJ-KB25-150B	Schakelaar zwart 25mm, 150g,
150cm kabel
KAJ-KB25-150BH	Schakelaar zwart 25mm, 250g,
150cm kabel
KAJ-KB25-150BL	Schakelaar zwart 25mm, 100g,
150cm kabel
KAJ-KB25-150R	Schakelaar rood 25mm, 150g,
150cm kabel
KAJ-KB25-150RH	Schakelaar rood 25mm, 250g,
150cm kabel
KAJ-KB25-150RL	Schakelaar rood 25mm, 100g,
150cm kabel
KAJ-KB25-20B	Schakelaar zwart 25mm, 150g,
20cm kabel
KAJ-KB25-20BH	Schakelaar zwart 25mm, 250g,
20cm kabel
KAJ-KB25-20BL	Schakelaar zwart 25mm, 100g,
20cm kabel
KAJ-KB25-20R	Schakelaar rood 25mm, 150g,
20cm kabel
KAJ-KB25-20RH	Schakelaar rood 25mm, 250g,
20cm kabel
KAJ-KB25-20RL	Schakelaar rood 25mm, 100g,
20cm kabel
KAJ-KB25-77B	Schakelaar zwart 25mm, 150g,
75cm kabel
KAJ-KB25-77BH	Schakelaar zwart 25mm, 250g,
75cm kabel
KAJ-KB25-77BL	Schakelaar zwart 25mm, 100g,
75cm kabel
KAJ-KB25-77R	Schakelaar rood 25mm, 150g,
75cm kabel
KAJ-KB25-77RH	Schakelaar rood 25mm, 250g,
75cm kabel
KAJ-KB25-77RL	Schakelaar rood 25mm, 100g,
75cm kabel
KAJ-KB25-STICK	Stickervel voor 25 mm KAJschakel.
KAJ-KB25WR-15B 	Schak. waterb. zwart 25mm,
150g,150cm
KAJ-KB25WR-15BH 	Schak. waterb. zwart 25mm,
250g,150cm
KAJ-KB25WR-15R 	Schak. waterb. rood 25mm,
150g,150cm

KAJ-KB25WR-15BH 	Schak. waterb. rood 25mm,
250g,150cm
KAJ-KB25WR-20B 	Schak. waterb. zwart 25mm,
150g,20cm
KAJ-KB25WR-20BH 	Schak. waterb. zwart 25mm,
250g,20cm
KAJ-KB25WR-20R 	Schak. waterb. rood 25mm,
150g,20cm
KAJ-KB25WR-20BH 	Schak. waterb. rood 25mm,
250g,12cm
KAJ-KB25WR-77B 	Schak. waterb. zwart 25mm,
150g,77cm
KAJ-KB25WR-77BH 	Schak. waterb. zwart 25mm,
250g,77cm
KAJ-KB25WR-77R 	Schak. waterb. rood 25mm,
150g,150cm
KAJ-KB25WR-77BH 	Schak. waterb. rood 25mm,
250g,77cm
KAJ-KB50-150B	Schakelaar zwart 50mm, 150g,
150cm kabel
KAJ-KB50-150BH	Schakelaar zwart 50mm, 250g,
150cm kabel
KAJ-KB50-150R	Schakelaar rood 50mm, 150g,
150cm kabel
KAJ-KB50-150RH	Schakelaar rood 50mm, 250g,
150cm kabel
KAJ-KB50-20B	Schakelaar zwart 50mm, 150g,
20cm kabel
KAJ-KB50-20BH	Schakelaar zwart 50mm, 250g,
20cm kabel
KAJ-KB50-20R	Schakelaar rood 50mm, 150g,
20cm kabel
KAJ-KB50-20RH	Schakelaar rood 50mm, 250g,
20cm kabel
KAJ-KB50-77B	Schakelaar zwrt 50mm, 150g,
75cm kabel
KAJ-KB50-77BH	Schakelaar zwrt 50mm, 250g,
75cm kabel
KAJ-KB50-77R	Schakelaar rood 50mm, 150g,
75cm kabel
KAJ-KB50-77RH	Schakelaar rood 50mm, 250g,
75cm kabel
KAJ-KB50-STICK	Stickervel voor 50 mm KAJschakel.
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KAJ-KB50WR-15B 	Schak. waterb. zwart 50mm,
150g,150cm
KAJ-KB50WR-15BH 	Schak. waterb. zwart 50mm,
250g,150cm
KAJ-KB50WR-15R 	Schak. waterb. rood 50mm,
150g,150cm
KAJ-KB50WR-15BH 	Schak. waterb. rood 50mm,
250g,150cm
KAJ-KB50WR-20B 	Schak. waterb. zwart 50mm,
150g,20cm
KAJ-KB50WR-20BH 	Schak. waterb. zwart 50mm,
250g,20cm
KAJ-KB50WR-20R 	Schak. waterb. rood 50mm,
150g,20cm
KAJ-KB50WR-20BH 	Schak. waterb. rood 50mm,
250g,12cm
KAJ-KB50WR-77B 	Schak. waterb. zwart 50mm,
150g,77cm
KAJ-KB50WR-77BH 	Schak. waterb. zwart 50mm,
250g,77cm
KAJ-KB50WR-77R 	Schak. waterb. rood 50mm,
150g,150cm
KAJ-KB50WR-77BH 	Schak. waterb. rood 50mm,
250g,77cm
KAJ-KBASE1	Bevestiging 1 KAJ- schakelaar
KAJ-KBASE2	Bevestiging 2 KAJ- schakelaars
KAJ-KBASE5	Bevestiging 5 KAJ- schakelaars
KAJ-KA425	Bevestiging 4 KAJ- EasyWave
schakelaars
KAJ-KPIPE25	Kpipe voor 25 mm KAJschakelaar
KAJ-HMCONTROL	Schak. tbv Housemate Remote
Control
KAJ-KB50W-TX4	Draadloze schakelaar met TX4
KAJ-KR27	Draadloze
schakelaar
EasyWave 55mm
KAJ-KSB80	
Schakelaar softbutton blauw
80mm, 350g, 150 cm kabel
KAJ-KSB80R	
Schakelaar softbutton rood
80mm, 350g, 150 cm kabel
KAJ-KSB80C	Vervangende hoes softbutton
KAJ-KSB80CR	Vervangende hoes softbutton
KAJ-KSB80W	Draadloze softbutton blauw
KAJ-KSB80WR	Draadloze softbutton rood
KAJ-KSB80W-TX4	Draadloze softbutton met TX4

Normaly closed schakelaars
KAJ-KB25NC-15BH	Schakelaar zwart 25mm, 250g,
150cm kabel
KAJ-KB25NC-15RH	Schakelaar rood 25mm, 250g,
150cm kabel
KAJ-KB25NC-20BH	Schakelaar zwart 25mm, 250g,
20cm kabel
KAJ-KB25NC-20RH	Schakelaar rood 25mm, 250g,
20cm kabel
KAJ-KB25NC-77BH	Schakelaar zwart 25mm, 250g,
75cm kabel
KAJ-KB25NC-77RH	Schakelaar rood 25mm, 250g,
75cm kabel
KAJ-KB50NC-15BH	Schakelaar zwart 50mm, 250g,
150cm kabel
KAJ-KB50NC-15RH	Schakelaar rood 50mm, 250g,
150cm kabel
KAJ-KB50NC-20BH	Schakelaar zwart 50mm, 250g,
20cm kabel
KAJ-KB50NC-20RH	Schakelaar rood 50mm, 250g,
20cm kabel
KAJ-KB50NC-77BH	Schakelaar zwart 50mm, 250g,
75cm kabel
KAJ-KB50NC-77RH	Schakelaar rood 50mm, 250g,
75cm kabel
N.B. Schakelaars worden standaard geleverd
met zwarte behuizing en rode bovenzijde, tenzij
anders vermeld

Eigen bovenzijde
Standaard is de bovenzijde van de QVN schakelaar
25 en 50 mm beschikbaar in de kleuren rood, geel,
blauw en groen.
Op aanvraag is het mogelijk de bovenzijde in een
andere kleur of bijvoorbeeld met logo of afbeelding te
printen. Ook enkele stuks mogelijk.
Informeer naar de prijzen en voorwaarden.
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