
Működtető- és  JelzőkészÜlékek
Ø 22 mm 

BACO



Nyomógombok Ø 22 mm

GANz kapcsoló- és készülékgyártó kft.GANz kapcsoló- és készülékgyártó kft.

NYOMÓGOMBOK  ·  AlApméret: Ø 22 mm

Nem világító nyomógombok

Visszaálló,  
süllyesztett  
gombbal

Vésett  
jelzés  
nélkül

  l21AA02

11
Ø 29,9

  piros l21AA01

  zöld l21AA02

  fekete l21AA03

  sárga l21AA04

  fehér l21AA05

  kék l21AA06

Vésett  
jelzéssel

  l21AA81

  piros l21AA81

  zöld l21AA82

  fekete l21AA83

egyéb jelzésű 
változatok  
igényre  
kidolgozhatók.

Színes  
fedőlap  
nélkül

   l21AA00

Kiegészíthető 
fedőlappal
szimbólum nélkül/ 
szimbólummal

  piros lt01 / lt21 _ _ _

  zöld lt02 / lt22 _ _ _

  fekete lt03 / lt23 _ _ _

  sárga lt04 / lt24 _ _ _

  fehér lt05 / lt25 _ _ _

  kék lt06 / lt26 _ _ _

Visszaálló, 
kiálló  
gombbal

  l21AB01

16,25
Ø 29,9

  piros l21AB01

  zöld l21AB02

  fekete l21AB03

  sárga l21AB04

  fehér l21AB05

  kék l21AB06

Visszaálló,  
gombafejű, 
Ø 32 mm

  l21AC03

22

Ø 32

  piros l21AC01

  zöld l21AC02

  fekete l21AC03

  sárga l21AC04

reteszelt,  
süllyesztett  
gombbal

  l21CA01

11
Ø 29,9

  piros l21CA01

  zöld l21CA02

  fekete l21CA03

  sárga l21CA04

  fehér l21CA05

  kék l21CA06

reteszelt,  
kiálló  
gombbal

  l21CB02

16,3
Ø 29,9

  piros l21CB01

  zöld l21CB02

  fekete l21CB03

  sárga l21CB04

  fehér l21CB05

  kék l21CB06

reteszelt, gombafejű,   
Ø 32 mm  
nyomással-elfordítással 
visszaállítható 

  l22eC01

Ø 32

25
,7

  piros l22eC01

  zöld l22eC02

  fekete l22eC03

  sárga l22eC04

reteszelt, gombafejű,  
Ø 32 mm  
nyomással-húzással  
visszaállítható

  l22dC01

Ø 32

34
,2

  piros l22dC01



Nyomógombok Ø 22 mm

Nem világító nyomógombok

reteszelt, gombafejű,  
Ø 40 mm 
nyomással-elfordítással 
visszaállítható 

  l22ed01

Ø 40

25
,7

  piros l22ed01

  zöld l22ed02

  fekete l22ed03

  sárga l22ed04

reteszelt, gombafejű,  
Ø 40 mm 
nyomással-húzással  
visszaállítható

  l22dd01

Ø 40

34
,2

  piros l22dd01

  zöld l22dd02

  fekete l22dd03

  sárga l22dd04

Vészkikapcsoló gombok

reteszelt, gombafejű,  
Ø 32 mm 
nyomással-húzással  
visszaállítható 

  l22dQ01

Ø 32

39
,7   piros l22dQ01

megfelel az mSZ eN ISO 13850: 2016  
követelményeinek

reteszelt, gombafejű,  
Ø 32 mm 
kulccsal visszaállítható

  
l22GQ01

40
,8 63

,8

Ø 32

  piros l22GQ01

megfelel az mSZ eN ISO 13850: 2016  
követelményeinek

reteszelt, gombafejű,  
Ø 40 mm  
nyomással-húzással  
visszaállítható 

  l22dR01

Ø 40

39
,7

  piros l22dR01

megfelel az mSZ eN ISO 13850: 2016  
követelményeinek

reteszelt, gombafejű, 
Ø 40 mm 
nyomással-elfordítással  
visszaállítható

  l22eR01

Ø 40

39
,7

  piros l22eR01

megfelel az mSZ eN ISO 13850: 2016  
követelményeinek

reteszelt, gombafejű,  
Ø 40 mm 
nyomással-húzással  
visszaállítható, 
világító   l22dN10

Ø 40

39
,7

  piros l22dN10

megfelel az mSZ eN ISO 13850: 2016  
követelményeinek

reteszelt, tokozott,  
Ø 40 mm  
nyomással-elfordítással 
visszaállítható

  lBX10510

47,9 25,7

M16/20

M16/20

Ø
39

,2

lBX10510

Beépített 1 db

NC érintkező

www.ganzkk.hu
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Nyomógombok Ø 22 mm

GANz kapcsoló- és készülékgyártó kft.GANz kapcsoló- és készülékgyártó kft.

Nyomógomb-társítás

Visszaálló 
kettős  
nyomógomb   
Ip 66

  

Nem világító:
l61QA21

Világító:
l61QH21
l61Qk21 29

,9

53,9

12,3 11

   

   l61QA21

   

   l61QA22

   

   l61QA22k

   

   l61QA33C

Visszaálló 
hármas  
nyomógomb   
Ip 66

  

Nem világító:
l61BA22

11
17

29
,9

53,9

   

  l61BA22

  

   

  l61BA22B

  

Világító nyomógombok

V
is

sz
aá

lló
, s

ül
ly

es
zt

et
t g

om
bb

al

Vésett  
jelzés  
nélkül

  l21AH20

11
Ø 29,9

  piros l21AH10

  zöld l21AH20

  sárga l21AH40

  fehér l21AH50

  kék l21AH60

Vésett  
jelzéssel

A típusjelet a jelzés  
kódjával ki kell  
egészíteni. 

  piros l21AH31 _ _ _

  zöld l21AH32 _ _ _

  sárga l21AH34 _ _ _

  fehér l21AH35 _ _ _

  kék l21AH36 _ _ _

Színes  
fedőlap  
nélkül

   l21AH00

l21AH00

Kiegészíthető 
fedőlappal

 lt20

szimbólum nélkül/ 
szimbólummal

  piros lt10 / lt31 _ _ _

  zöld lt20 / lt32 _ _ _

  sárga lt40 / lt34 _ _ _

  fehér lt50 / lt35 _ _ _

  kék lt60 / lt36 _ _ _

Visszaálló, kiálló  
gombbal

  l21Ak20

16,25
Ø29,9   piros l21Ak10

  zöld l21Ak20

  sárga l21Ak40

  fehér l21Ak50

  kék l21Ak60
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Nyomógombok Ø 22 mm

Világító nyomógombok

Visszaálló,  
gombafejű, 
Ø 32 mm

  
l21Al10

22

Ø32

  piros l21Al10

  zöld l21Al20

  sárga l21Al40

  fehér l21Al50

reteszelt,  
süllyesztett  
gombbal    

 
l21CH20

11
Ø 29,9   piros l21CH10

  zöld l21CH20

  sárga l21CH40

  fehér l21CH50

  kék l21CH60

reteszelt,  
kiálló  
gombbal    

 
l21Ck20

16,25
Ø 29,9   piros l21Ck10

  zöld l21Ck20

  sárga l21Ck40

  fehér l21Ck50

  kék l21Ck60

reteszelt,  
gombafejű,   
Ø 32 mm  
nyomással- 
elfordítással  
visszaállítható 

   
 

l22el10

Ø32

25
,7   piros l22el10

  zöld l22el20

  sárga l22el40

reteszelt,  
gombafejű,  
Ø 32 mm  
nyomással-húzással  
visszaállítható    

 
l22dl10

Ø32

34
,2

  piros l22dl10

reteszelt,  
gombafejű,  
Ø 40 mm 
nyomással- 
elfordítással  
visszaállítható 

   
 

l22eM10

Ø39,2

25
,7   piros l22eM10

  zöld l22eM20

  sárga l22eM40

reteszelt,  
gombafejű,  
Ø 40 mm 
nyomással- 
húzással  
visszaállítható    

 
l22dM10

Ø40

34
,2

  piros l22dM10

  zöld l22dM20

  sárga l22dM40

  fehér l22dM50
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Nyomógombok Ø 22 mm

GANz kapcsoló- és készülékgyártó kft.GANz kapcsoló- és készülékgyártó kft.

Tokozás

Nem  
világító,  
visszaálló

  
lBX10110

47,9 11

Ø
29

,9

M16/20

M16/20

  zöld NO  lBX10110

  piros NC  lBX10610

Nem világító,  
visszaálló,  
gombafejű, 
Ø 40 mm

  
lBX10210

47,9 22

Ø
40

M16/20

M16/20

 lBX10210

Választó- 
kapcsoló

  
lBX12510

47,9 23

M16/20

M16/20

Ø
29

,9  lBX12510

Visszaálló,  
kettős  
tokozott  
nyomógomb

  
lBX20120

47,9

M16/20

M16/20

11

Ø
29

,9
Ø

29
,9

 lBX20120

Üres tokok
fekete alap;

  
lBX0100J

59
,5

74

8

42,5 74

47,9

16,5

Ø 4,5

Ø 4,5

M16/20

M16/20

Fedél (74x74x78 mm)

  szürke lBX0100

  sárga lBX0100 J

  fekete lBX0100 N

  piros lBX0100 RN

  
lBX0200

92
,5

10
7

8

42,5 7416,5

Ø 4,5

Ø 4,5

47,9

M16/20

M16/20

2 furatos (74×107×48 mm)

  szürke lBX0200

  sárga lBX0200 J

3 furatos (74×140×48 mm)

  szürke lBX0300

4 furatos (74×173×48 mm)

  szürke lBX0400

5 furatos (74×206×48 mm)

  szürke lBX0500
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Választókapcsolók Ø 22 mm

VÁLASZTÓKAPCSOLÓK  ·  AlApméret: Ø 22 mm

Nem világító, kétállású kapcsolók

  

l21kA03

23

Ø 29,9

reteszelt
45°

  piros l21kA01

  zöld l21kA02

  fekete l21kA03

  szürke l21kA08

Visszaálló 
45°   piros l21kd01

  zöld l21kd02

  fekete l21kd03

  szürke l21kd08

Visszaálló 
45°

  piros l21kB01

  zöld l21kB02

  fekete l21kB03

  szürke l21kB08

reteszelt
90°

  piros l21ke01

  zöld l21ke02

  fekete l21ke03

  szürke l21ke08

reteszelt
45°

  piros l21kC01

  zöld l21kC02

  fekete l21kC03

  szürke l21kC08

reteszelt
90°

  piros l21kF01

  zöld l21kF02

  fekete l21kF03

  szürke l21kF08

Nem világító, háromállású kapcsolók

  

l21MA03

23

Ø 29,9

reteszelt
45°

  piros l21MA01

  zöld l21MA02

  fekete l21MA03

  szürke l21MA08

Visszaálló
jobbról 45°

  piros l21MC01

  zöld l21MC02

  fekete l21MC03

  szürke l21MC08

Visszaálló 
balról 45°   piros l21MB01

  zöld l21MB02

  fekete l21MB03

  szürke l21MB08

Visszaálló
 45°   piros l21Md01

  zöld l21Md02

  fekete l21Md03

  szürke l21Md08

Nem világító, kétállású, kulcsos kapcsolók

  

l21lG00

Ø 29,9

26
,2

48
,4

reteszelt
45°

  fekete l21lA00

Visszaálló 
45°

  fekete l21lB00

reteszelt
45°

  fekete l21lC00

Visszaálló 
45°

  fekete l21ld00

reteszelt
90°

  fekete l21lF00

reteszelt
90°

  fekete l21lG00

reteszelt
90°

  fekete l21lH00

reteszelt
90°

  fekete l21lk00

Az ábrákban a pont a kulcs kihúzásának helyzetét jelöli.
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Választókapcsolók Ø 22 mm 
és leD jelzőlámpák

GANz kapcsoló- és készülékgyártó kft.GANz kapcsoló- és készülékgyártó kft.

Világító, kétállású kapcsolók

  

l21kJ30

23

Ø 29,9

reteszelt
45°   piros l21kG10

  zöld l21kG20

  fekete l21kG30

Visszaálló 
45°   piros l21kH10

  zöld l21kH20

  fekete l21kH30

reteszelt
45°   piros l21kJ10

  zöld l21kJ20

  fekete l21kJ30

Visszaálló 
45°   piros l21kk10

  zöld l21kk20

  fekete l21kk30

reteszelt
90°   piros l21kl10

  zöld l21kl20

  fekete l21kl30

reteszelt
90°   piros l21kM10

  zöld l21kM20

  fekete l21kM30

Világító, háromállású kapcsolók

  

l21Me10

23

Ø 29,9

reteszelt
45°   piros l21Me10

  zöld l21Me20

  fekete l21Me30

 Visszaálló
balról 45°   piros l21MF10

  zöld l21MF20

  fekete l21MF30

Visszaálló 
jobbról  45°   piros l21MG10

  zöld l21MG20

  fekete l21MG30

 Visszaálló
 45°   piros l21MH10

  zöld l21MH20

  fekete l21MH30

LED jELZőLÁMPÁK

  

l20sC20l

Ø 29.9

Ø 22

Ø 29.5

11
.3

37
.2

AC/DC 
24 V

szimbólum 
nélkül

  piros l20sC10l

  zöld l20sC20l

  sárga l20sC40l

  fehér l20sC50l

  kék l20sC60l

AC/DC 
24 V

szimbó- 
lummal
(ld. 9.o.)

  piros l20sC31l

  zöld l20sC32l

  sárga l20sC34l

  fehér l20sC35l

  kék l20sC36l

130 V AC
szimbólum 

nélkül

  piros l20sC10M

  zöld l20sC20M

  sárga l20sC40M

  fehér l20sC50M

  kék l20sC60M

130 V AC
szimbó- 
lummal
(ld. 9.o.)  

  piros l20sC31M

  zöld l20sC32M

  sárga l20sC34M

  fehér l20sC35M

  kék l20sC36M

230 V AC
szimbólum 

nélkül

  piros l20sC10H

  zöld l20sC20H

  sárga l20sC40H

  fehér l20sC50H

  kék l20sC60H

230 V AC
szimbó- 
lummal
(ld. 9.o.)     

  piros l20sC31H

  zöld l20sC32H

  sárga l20sC34H

  fehér l20sC35H

  kék l20sC36H

6



www.ganzkk.hu

működtető- és jelzőkészülékek Ø 22 mm

TArTOZéKOK

Felirati tábla,  
kerek

  lWP31

30

R 15
4

11
,4

30

45

24,6

Ø
27,7

  fehér lWP35

  piros lWP31

  alu lWP39

  fekete lWP33

Felirati tábla,  
négyszögletes

  lWP4

30

4

11
,4

30

46

24,6

7,72Ø
  fekete lWP4

táblák

  lIA1   
24,6

11
,4

1,4 standard
   lIB3    

34,6

11
,4

1,4

Nagy

  fehér lIA5 /  lIB5

  piros lIA1 /  lIB1

  alu lIA3 /  lIB3

  fekete lIA9 /  lIB9

standard / 
Nagy

érintkező  
egységek  
csavaros  
csatlakozással
tokozáshoz

  33e10

3,8

5,721,5

20
,1

19
,7

9,
9

19
,7   zöld NO  33e10 /  33s10

  piros NC  33e01 /  33s01

érintkező  
egységek  
dugaszolható  
csatlakozással

  33R01 9
,9

3 ,8

5 ,721 ,5

12
12

  zöld NO  33R10

  piros NC  33R01

Csatoló  
elemek

   lWA0230

Nyomógomb- és lámpa- 
fejek, valamint érintkező 
egységek rögzítésére

  fekete lWA0230
 1 pozíciós

 új: 3331

     333e
30 8,8

3743
,7  333e

 3 pozíciós

szín 24 V AC/dC 130 V AC 230 V AC

leD egységek  
csavaros  
csatlakozással
tokozáshoz

  33eARl

3,8

5,12 2,81

20
,1

19
,7

9,
9

19
,7

  fehér 

  piros 

  zöld

  kék

  sárga

33eAWl 
33sAWl
33eARl 
33sARl
33eAGl 
33sAGl
33eABl 
33sABl
33eAYl 
33sAYl

33eAWM 
33sAWM
33eARM 
33sARM
33eAGM 
33sAGM
33eABM 
33sABM
33eAYM 
33sAYM

33eAWH 
33sAWH
33eARH 
33sARH
33eAGH 
33sAGH
33eABH 
33sABH
33eAYH 
33sAYH

A dugaszolható csatlakozású változatok típusjeleiben  
az e betű helyett R áll. pl: 33RAWl
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működtető- és jelzőkészülékek Ø 22 mm

GANz kapcsoló- és készülékgyártó kft.GANz kapcsoló- és készülékgyártó kft.

MűSZAKi ADATOK

Általános adatok

Környezeti hőmérséklet
működési -25 °C …+70 °C

tárolási -40 °C …+70 °C

Klímaállóság  mSZ eN 60068 szerint

Védettség általában Ip 65  (mSZ eN 60529) 

Az érintkező egységek védettsége Ip 20

Nyomógombok, vészgombok, kapcsolók, leD-egységek védettsége Ip 69K

A lámpafejek ütésállósága IK 05   (mSZ eN 62262)    

tokozott készülékek érintésvédelmi osztálya II.    

A rögzítő gyűrű meghúzási nyomatéka 3 Nm

A csatlakozó csavarok meghúzási nyomatéka 1,2 Nm

rezgésállóság
2 g 25 Hz-ig, 1,6 mm

4 g 25…100 Hz

érintkező egységek  (csavaros és dugaszolható csatlakozás)

Névleges szigetelési feszültség [Ui] 690 V AC

lökőfeszültség-állóság  [Uimp] 6 kV

Szennyeződési fokozat 3

Névleges nyitott szerelési termikus áram [Ith] 10 A (AC-15); 2,5 A (DC-13)

Névleges üzemi áram [Ie]

AC-15 DC-13

6 A (Ue = 120 V) 0,55 A (Ue = 125 V)

3 A (Ue = 240 V) 0,27 A (Ue = 250 V)

1,9 A (Ue = 380 V) 0,15 A (Ue = 400 V)

1,4 A (Ue = 500 V) 0,13 A (Ue = 500 V)

Csatlakozó vezetékek keresztmetszete [mm²]
merev és hajlékony 0,5…2×2,5

érvéghüvellyel: 0,5…2×1,5

Villamos tartósság [c] 10⁶

LED egységek világító lámpafejekhez

Névleges szigetelési feszültség [Ui] 300 V  AC

lökőfeszültség-állóság  [Uimp] 6 kV

Szennyeződési fokozat 3

működtető feszültség (AC, 50 Hz vagy 60 Hz) 12…24 V AC/DC;  48 V AC/DC;  110 V DC;  130 V AC;  230 V AC  (±10 %)

Áramfelvétel [mA] 16…25

élettartam
piros és sárga 10⁵ óra  25 °C-nál

többi szín 5×10⁴  óra  25 °C-nál

LED jelzőlámpák (az előbbiektől eltérő adatok)

működtető feszültség    AC/DC 24 V AC/DC;  130 V AC;  230 V AC (±10 %)

Áramfelvétel [mA]

4,6  24 V-nál

5,2  130 V-nál

4,6  230 V-nál

élettartam
piros és sárga 105 óra 25 °C-nál

többi szín 5×10⁴ óra 25 °C-nál
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működtető- és jelzőkészülékek Ø 22 mm

Leggyakoribb jelölések, szimbólumok

szimbólum kód Szimbólum kód Szimbólum kód Szimbólum kód

0 – 1 081 A01 A69 B62

I – II 082 A05 A70 e62

I - 0 – II 091 A07 A71 F62

I –II – III 092 B07 B01 003

0 – I – stARt 093 A28 e01 004

0 – I -  II 094 A29 F01 005

megrendelésben a kódot a típusjel után kell írni.

A GANz kapcsoló- és készülékgyártó kft. két évtizeddel ezelőtt állapodott meg a Strasbourgban működő BACO 
céggel nyomógombok és jelzőlámpák forgalmazására.

Szeretnénk, ha a felhasználók rajtunk keresztül jobban megismernék a megoldásokat, melyek meggyőződésünk szer-
int a GANZ KK márkanév által elvárt minőségi szintet, kiviteli változatosságot, korszerű műszaki megoldásokat kínáló 
és vonzó esztétikai megjelenést képviselnek. ezen túl az elmúlt évtizedekben bizonyítottan olyan tartósság jellemez-
te kivétel nélkül a BACO termékeit, amelyre nyugodtan tudják vállalni az iparágban egyedülállóan hosszú, 10 éves 
garanciaidőt. Így büszkén vállaljuk mi is, hogy ez a gyártmánycsalád ismét fokozottabban szerepel a kínálatunkban.

Készséggel állunk tisztelt partnereink rendelkezésére tájékoztatással és a kívánságuk szerinti termékekkel.
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