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BEVOTACT 4
Intelligent kontakt för tändning och släckning



BevoTact 4 är en intelligent kontakt för tändning och 
släckning av lågvolts lampor i lastbilar, husvagnar, tåg, 
fartyg och andra ställen med lågvoltssystem. 

Kontakten fungerar på 12 och 24 V. Kontakten är desig
nad för att kunna monteras i alla miljöer och fungerar 
även i mycket fuktiga områden. 

BevoTact 4 är en kvalitetsprodukt från BEVOLA, som 
säkrar en bra arbetsmiljö.

Till Bevotact 4 finns det en rad tillbehörsmöjligheter 
av de olika monteringsdelarna. Man kan tex. få små 
vattentäta tryckknappar för utvändig montering.

VAD KAN BEVOTACT 4
BevoTact 4 är den nya generationen av BEVOLAs intel
ligenta kontakter. BevoTact 4 har blivit väldigt intelli
gent och har fått nya möjligheter som ökat användar
möjligheterna och ger nya möjligheter vid installation.

BevoTact 4 har 6 programmeringsmöjligheter för auto
matisk släckning och korrespondenssystem mellan 
flera kontakter. Användaren kan därför tända i den ena 
och släcka i den andra änden av ekipaget. Dessutom 
kan det nu monteras extra tryckknappar för tändning 
och släckning, samt dörrkontakter. Utöver detta har 
BevoTact 4 ett varningssystem innan ljussläckning, så 
att användaren hinner tända igen eller ta sig ur last
utrymmet. 

BevoTact 4 har ett inbyggt säkerhetssystem som säk
rar att kontakten inte kan kortslutas och om den över
belastas bryts kontakten innan det uppstår någon risk 
för överhettning. 

BevoTact 4 har en unik kontaktfunktion, som genom 
ett dubbelklick sätter timern på 60 minuter. Kontak
ten är nersänkt i förhållande till ytan på kontakten, 
så den inte tänds om en eventuell last trillar ner på 
kontakten.

Vid beställning av ett större antal, kan BevoTact 4 leve
reras med företagslogga och släckningstiderna kan 
specialprogrammeras i den digitala plattformen.

ENKEL ATT ANVÄNDA
BevoTact 4 har en timerfunktion och är enkel att an
vända i vardagen, en enda knapptryckning på kontak
ten, resten sköter sig självt.

Man kan välja att använda kontakten manuellt eller 
att låta kontakten släcka automatiskt genom att pro
grammera angivna tider. 

BEVOTACT 4

Miljö

Största delen av kontakten är tillverkad i alu
minium och kan därför återanvändas till näs
tan 100 %. 

Eftersom kontakten har inbyggd elektronik, 
skall den lämnas på en återvinningsstation 
eller returneras till BEVOLA, som säkrar en 
korrekt återvinning av produkten. Produk
ten är utvecklad och produceras i Danmark, 
därför säkrar vi kortast möjliga transport och 
minskar CO2 utsläppet.



Monteras inbyggt eller 
utvändigt.

Yta i starkt material som 
skyddar mot UVpåverkan.

Tänd/släck funktion kan 
specialprogrameras vid 
större beställningar.

Fungerar vid 12 och 24 V.

Timer programmeras via 
on/off knappen. 

TEKNISK INFORMATION

 Spänning från 11 V till 30 V.

 Max belastning: 15A.

 Standby: 4 mA.

 Max belastning 360 W vid 24 V.

 Montering: Säkring i lampinstallationen ska
 användas.

 Arbetstemperatur: 30 grader till 50 grader.

 Korrespondenssystem.

 Extra kontakt för tändning och släckning.

 Varningssystem för ljussläckning genom

 Genom ett dubbelklick sätts timern på 60 minuter.

 Dörrkontakt, tänds och släcks när kontakten

 Säkringen är skyddad mot felpolarisering.

 Skyddar mot överspänning.

 Termosäkring, som säkrar att ledningarna
 inte förstörs.

 Timerstyrning 10,20,30,40,50 eller 60 minuter.*

 Kan monteras utvändigt i en aluminiumram 

 Storlek: B83 mm H88 mm D20 mm.
 Hålavstånd: 63x68 mm.  

 Kontakten är gjuten och monterad med packning
 och uppfyller täthetsgrad IP67.  programmering.

 aktiveras.

Kontakten tätar sig själv:
Den inbyggda multisäkringen ger kontakten skydd 
mot kortslutning av sig själv. Det innebär att ledning
arna till kontakten, och speciellt ledningen från batte
riet inte skadas. 

Den säkrar också att kontakten inte skadas, om man 
vid något tillfälle satt på ledningarna fel. Multisäkring
en är skyddad mot felpolarisering  

Säkring av lampornas ledningar:
Det skall alltid monteras en säkring mellan batteriet 
och kontakten.

Detta förhindrar att kontaktens relä eventuellt bränns 
om det uppstår ett fel i ledningarna till lamporna.

*Kontakten kan programmeras i andra intervaller.

 Kan monteras som inbyggd enhet.



ADR- och säkerhetsutrustning

Alulösningar

Axlar

Bromsar

Bruksmaterial

Chassikonsoller

Containerutrustning

Diverse

Dragstänger

Finér

Fittings

Flakkanter

Gasfjädrar

Gummi/PVC profiler

Gångjärn och beslag

Hjul och däck

Inredning

Kablar

Kinnegrip stolpar

Kopplingar

Luckor och lås

Ljusbågar

Lyktor och lampor

Plaströr och spiralslangar

Presenningsutrustning

Reflexer och skyltar

Rostfria ståldelar

Sandspridare

Sidoskydd

Skärmar och beslag

Speciallösningar

Stödben

Surrning och utrustning

Tankar

Tippcylinder

Underkörningsskydd

Verktygslådor

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR

  KONTAKTER OCH KABELSKO

A/S BEVOLA
Moränvägen 12
352 45 Växjö
Telefon: +46 470 752750

order@bevola.se
www.bevola.se
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BEVOLA har egen utveckling, produktion och ett 
globalt inköpskoncept, som täcker fler än 6.500 
produkter/lösningar som är fördelade på två 
produktområden: BevoPro och BevoNac.

BevoPro innehåller i stort sett allt inom komponenter 
för påbyggnader över chassiramen och BevoNac 
innehåller all teknologi under chassiramen.

Genom vår Nordiska plattform har BEVOLA 
marknadens mest attraktiva samarbetsform, och 
med vårt breda utbud kan vi erbjuda våra kunder att 
ersätta flera leverantörer och därmed ge kunderna 
stora besparingar, ökad effektivitet och merintäkter, 
direkt på bottenlinjen.


