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Armbågskontakter
med tillbehör

Kontakter i plast, aluminium och rostfritt stål 
samt fjärrstyrda kontakter. 

Levererans av samtliga produkter med eller utan gravyr.



100-serien

Art nr 103 Armbågskontakt i ABS-plast

Tillverkad av ljusgråinfärgad slagtålig ABS-plast. Kontakten är främst 
avsedd för inomhusbruk men går även att placera utomhus då den har 
fuktsäker mikrobrytare IP-klass 67.

Går att få med dubbla mikrobrytare för att därigenom styra två dörrar 
med en kontakt.

Mått h/b/d
250/95/22

Art nr 104 Armbågskontakt i ABS-plast med text

Tillverkad av ljusgråinfärgad slagtålig ABS-plast med text DÖRRÖPP-
NARE. Främst avsedd för inomhusbruk men går även att använda ut-
omhus då den har fuktsäker mikrobrytare IP-klass 67.

Går att få med dubbla mikrobrytare för att styrning av två dörrar med 
en kontakt.

Mått h/b/d
250/95/22

Art nr 105 Armbågskontakt, alupaint

Tillverkad i slagtålig ABS-plast med lock i aluminiumfärg. Främst av-
sedd för inomhusbruk men går även att använda utomhus då den är 
försedd med fuktsäker mikrobrytare IP-klass 67.

Går att få med dubbla mikrobrytare för styrning av två dörrar med en 
kontakt.

Mått h/b/d
250/95/22

Art nr 106 Armbågskontakt ABS-plast 
i alupaint med text

Tillverkad i aluminiumfärgad slagtålig ABS-plast med text DÖRRÖPP-
NARE. Kontakten är främst avsedd för inomhusbruk men går även att 
placera utomhus då den har fuktsäker mikrobrytare IP-klass 67.

Går att beställa med dubbla mikrobrytare för att därigenom styra två 
dörrar med en kontakt.

Mått h/b/d
250/95/22
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Besök oss även på www.jckontakter.se



Art nr 107 Armbågskontakt med ovandel 
i rostfritt stål

Kontakten är tillverkad i slagtålig ABS-plast med rostfri ovandel. Den 
är främst avsedd för inomhusbruk men går även att använda utomhus 
då den har fuktsäker mikrobrytare, IP-klass 67.

Kan beställas med dubbla mikrobrytare för styrning av två dörrar med 
en kontakt.

Mått h/b/d 250/95/23

Art nr 108 Armbågskontakt i aluminium, 
vandalsäker

Denna kontakt är tillverkad i aluminium med dubbla fuktsäkra mikro-
brytare med IP-klass 67.

Kontakten är främst avsedd för bruk utomhus samt i krävande mil-
jöer.

Mått h/b/d 245/80/28

Samtliga kontakter i 100-serien går att få med radiostyrning!
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200-serien

Art nr 203 Armbågskontakt

Denna kontakt är tillverkad i slagtålig ljusgråinfärgad ABS-plast. Den 
är främst avsedd för inomhusbruk men går även att använda utomhus 
då den har fuktsäker mikrobrytare IP klass 67.

Kan beställas med dubbla mikrobrytare för styrning av två dörrar med 
en kontakt.

Mått h/b/d
250/95/25

Art nr 204 Armbågskontakt

Som 203, men med text DÖRRÖPPNARE ingraverad

Mått h/b/d
250/95/25

Art nr 205 Armbågskontakt alupaint

Kontakten är tillverkad i slagtålig ABS-plast med lock i aluminiumfärg.

Produkten är främst avsedd för inomhusbruk men går även att an-
vända utomhus då den har fuktsäker mikrobrytare, IP Klass 67.

Kan beställas med dubbla mikrobrytare för styrning av två dörrar med 
en kontakt.

Mått h/b/d 250/95/25

Art nr 206

Som 205, men med text DÖRRÖPPNARE ingraverad.

Art nr 203

Besök oss även på www.jckontakter.se

Art nr 204



Art nr 208 Armbågskontakt Touch

Denna produkt är tillverkad i natureloxerat aluminium och har touch-
funktion. Detta innebär att det behövs ca 80 gram tryck på ovandelen 
för att aktivera kontakten.

Kontakten är helt utan rörliga delar för maximal tålighet. Finns också i 
en specialprogrammerad variant med exempelvis tidsfördröjning samt 
ljud för att underlätta för synskadade att hitta kontakten.

Mått h/b/d 245/80/25

Art nr 210 Armbågskontakt Touch 
med svart ovandel för tillgänglighetsanpassning

Som art 208 men med svartfärgad ovandel för maximal kontraste-
ring. 

Art nr 209 Armbågskontakt, 
svart för tillgänglighetsanpassning

Kontakten är tillverkad av slagtålig ABS-plast med vit bakplatta och 
genomfärgad svart ovandel för maximal kontrastering. Produkten är 
främst avsedd för bruk inomhus, men går att använda utomhus då den 
har fuktsäker mikrobrytare IP klass 67.

Kan beställas med dubbla mikrobrytare för styrning av två dörrar med 
en kontakt.

Mått h/b/d 250/95/25

Art nr 209

Samtliga kontakter i 200-serien går att få med radiostyrning!
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300-serien

Besök oss även på www.jckontakter.se

Art nr 309, 310 och 313 Handsändare

Handsändaren är en radiosändare med en, två eller fyra tryckknappar. 
Den har en ergonomisk design och hög driftsäkerhet.

Sändaren använder så kallad rolling code, vilket gör att radiosignalen 
är krypterad och därmed mycket svår att kopiera.

Teknisk specifikation art nr 309, en tryckknapp
Frekvens: 433,92 AM MHz
Batterityp: 12V L1028 eller 23A
Batterilivslängd: 2-3 år
Strömförbrukning: 25 mA
Räckvidd: 150-250 m
Dimension: 80 x 46 x 16 mm
Vikt: 40 g

Teknisk specifikation art nr 310, två tryckknappar
Frekvens: 433,92 AM MHz
Batterityp: 12V L1028 eller 23A
Batterilivslängd: 2-3 år
Strömförbrukning: 25 mA
Räckvidd: 150-250 m
Dimension: 80 x 46 x 16 mm
Vikt: 40 g

Teknisk specifikation art nr 313, fyra tryckknappar
Frekvens: 433,92 AM MHz
Batterityp: 12V L1028 eller 23A
Batterilivslängd: 2-3 år
Strömförbrukning: 25 mA
Räckvidd: 150-250 m
Dimension: 80 x 46 x 16 mm
Vikt: 40 g

Art nr 309, en tryckknapp

Art nr 310, två tryckknappar

Art nr 313, fyra tryckknappar



Gör gärna din beställning på www.jckontakter.se

Teknisk specifikation art nr 311
Frekvens: 433,92 MHz
Mottagningstyp: Superhetrdyn
Driftspänning: 12/24 VAC/DC
Strömförbrukning: Vila 25 mA, vid dragna relän 55 mA
Reläutgångar: 1 st N/O eller N/C, max belastning 24W eller 24VA
Antal kodplatser: 85 st
Dimensioner: 105 x 45 x 28 mm

Teknisk specifikation art nr 312
Frekvens: 433,92 MHz
Mottagningstyp: Superhetrdyn
Driftspänning: 12/24 VAC/DC
Strömförbrukning: Vila 25 mA, vid dragna relän 55 mA
Reläutgångar: 2
Antal kodplatser: 85
Dimensioner:

Art nr 311, ett relä Art nr 312, två relän

Armbågskontakter med fjärrstyrning
Samtliga kontakter i 100- och 200-serierna, utom AK Touch-kontak-
terna, går att få med fjärrstyrning. Kontakta oss för ytterligare infor-
mation.

Art nr 311 och 312 Mottagare

Radiomottagaren med två reläutgångar är en liten mottagare med 85 kodplatser. En intern algoritm ser till att mottagaren och sändaren hela 
tiden är synkroniserade med varandra. 
Mottagaren programmeras trådlöst genom sändaren eller med två knappar på mottagaren. Reläna kan ställs in på pulsfunktion (monostabil), 
ON/OFF (bistabil) eller med fördröjd funktion från en sekund upp till tio timmar.
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