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Електрически индикатори за позиция 
 

Снимка Тип Описание 

 

GEMÜ 1201

Електрически индикатор за положение 
с микропревключватели 

до 70 mm ход 
за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО 

 

GEMÜ 1205

Електрически индикатор за положение по 
ATEX 

с микропревключватели 
до 70 mm ход 

за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО 

 

GEMÜ 1211

Електрически индикатор за положение 
с оптични превключватели                  

до 70 mm ход 
за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО 

 

GEMÜ 1214

Електрически индикатор за положение по 
ATEX 

с оптични превключватели                  
до 70 mm ход 

за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО 

 

GEMÜ 1215
Електрически индикатор за положение        

с микропревключвател 
за положение ОТВОРЕНО 
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http://www.gemue.de/download/db/gb/db_1201_gb.pdf
http://www.gemue.de/download/db/gb/db_1205_gb.pdf
http://www.gemue.de/download/db/gb/db_1211_gb.pdf
http://www.gemue.de/download/db/gb/db_1214_gb.pdf
http://www.gemue.de/download/db/gb/db_1215_gb.pdf
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Снимка Тип Описание 

 

GEMÜ 1225

Електрически индикатор за положение        
с микропревключватели 

за изпълнителни механизми със задвижване 
на 90° 

за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО 
с LED 

 

GEMÜ 1226 

Електрически индикатор за положение        
с микропревключватели 

за изпълнителни механизми със задвижване 
на 90° 

за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО 
монтаж отворено 

 

GEMÜ 1227

Електрически индикатор за положение        
с микропревключватели 

за изпълнителни механизми със задвижване 
на 90° 

за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО 
отлична оптическа индикация 

 

GEMÜ 1228

Електрически индикатор за положение по 
ATEX 

с оптични превключватели                  
за изпълнителни механизми със задвижване 

на 90° 
за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО 

отлична оптическа индикация 

 

GEMÜ 1229

Електрически индикатор за положение 
с оптични превключватели                  

за изпълнителни механизми със задвижване 
на 90° 

за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО 
отлична оптическа индикация 

 

GEMÜ 1230

Електрически индикатор за положение        
с микропревключватели 

до 20 mm ход 
за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО 
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http://www.gemue.de/download/db/gb/db_1225_gb.pdf
http://www.gemue.de/download/db/gb/db_1227_gb.pdf
http://www.gemue.de/download/db/gb/db_1228_gb.pdf
http://www.gemue.de/download/db/gb/db_1229_gb.pdf
http://www.gemue.de/download/db/gb/db_1230_gb.pdf
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Снимка Тип Описание 

 

GEMÜ 1231

Електрически индикатор за положение по 
ATEX 

с оптични превключватели                  
до 20 mm ход 

за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО 

 

GEMÜ 1232

Електрически индикатор за положение        
с оптични превключватели                  

до 20 mm ход 
за положение ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО 

 

GEMÜ 1234

Интелигентен електрически индикатор за 
положение 

1 – 10 mm ход                              
компактна конструкция 

самонастройващ  
с LED индикация 

field bus присъединяване като опция 

 

GEMÜ 1235

Интелигентен електрически индикатор за 
положение 

3 – 75 mm ход 
компактна конструкция 

самонастройващ  
с LED индикация 

field bus присъединяване като опция 

 

GEMÜ 4221

Управление с изключватели и вграден 
пилотен вентил 

за изпълнителни механизми със задвижване 
на 90° 

обратна връзка за положение 
ръчно / автоматично програмиране на 

крайното положение 
field bus присъединяване като опция 
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http://www.gemue.de/download/db/gb/db_1231_gb.pdf
http://www.gemue.de/download/db/gb/db_1232_gb.pdf
http://www.gemue.de/download/db/gb/db_1234_gb.pdf
http://www.gemue.de/download/db/gb/db_1235_gb.pdf
http://www.gemue.de/download/db/gb/db_4221_gb.pdf
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Снимка Тип Описание 

 

GEMÜ 4222

Управление с изключватели и вграден 
пилотен вентил 

за линейни изпълнителни механизми,  
3 – 75 mm ход 

обратна връзка за положение 
ръчно / автоматично програмиране на 

крайното положение 
field bus присъединяване като опция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За контакти: 
София 1444 
кв. Бистрица 
ул. Алеко 29А 
тел.  992 2346 
факс 992 2083 
office@merkur-trading.com  
www.merkur-trading.com
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http://www.gemue.de/download/db/gb/db_4222_gb.pdf
mailto:office@merkur-trading.com
http://www.merkur-trading.com/

