Pøehled harmonizované legislativy ÈR
ve vztahu k bezpeènosním prvkùm
1.

zákon è. 22/1997/Sb., o technických poadavcích na
výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù

2.

Naøízení vlády è. 168/1997 Sb., kterým se stanoví
technické poadavky na elektrická zaøízení nízkého
napìtí (Smìrnice Rady è. 73/23/EHS)

3.

Naøízení vlády è. 169/1997 Sb., kterým se stanoví
technické poadavky na výrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility (Smìrnice Rady
è. 89/336/EHS)

4.

Naøízení vlády è. 170/1997 Sb., kterým se stanoví
technické poadavky na strojní zaøízení (Smìrnice
Rady è. 89/392/EHS)

Zatím v naí legislativì není identicky zavedena:
Smìrnice Rady è. 89/655/EHS z 30. listopadu 1989 týkající se minimálních poadavkù na bezpeènost a ochranu zdraví pøi pouívání pracovního zaøízení pracovníky pøi práci (druhá dílèí smìrnice ve smyslu
èlánku 16, odst. 1 Smìrnice 89/391/EHS)
Poadavky, které obsahuje jsou vak obsahem:
zákona è. 65/1965 Sb., Zákoník práce (Úplné znìní zákon è. 126/1994
Sb.) ve znìní zákona è. 118/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ÈR
è. 164/1995 Sb., zákona è. 220/1995 Sb. a zákona è. 287/1995 Sb.
ve znìní pozdìjích pøedpisù (Novela zákoníku práce zákon
è. 74/1994 Sb.) Naøízení vlády è. 108/1994 Sb., kterým se provádí
zákoník práce - toto uvedeno pod bodem 5. a vyhláky ÈÚBP è.
48/1982 Sb., o zajitìní bezpeènosti práce a technických zaøízení.
Z uvedeného vyplývá, e pro pouití v ÈR platí pro bezpeènostní souèásti dodávané fy. Honeywell shodné poadavky jako v zemích EU.
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Dalí typy viz katalog: INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS

Bezpeènostní spínaèe

øada GSS

Hlavní rysy
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Pouzdro spínaèe v èerveném provedení
Spínací a rozmìrové charakteristiky dle normy EN50041
Zkonstruovány dle IEC norem pro celosvìtové pouití
v bezpeènostních aplikacích
Mechanismus pro nucené rozepnutí rozpínacích kontaktù
dle ÈSN EN60 947-5-1-3
Plný sortiment aktivaèních èlenù pro bezpeènostní aplikace
Robustní kovové pouzdro, krytí IP67
Základní spínaèe s mikovým nebo pomalým chodem
Ètyøi typy závitu pro vývodku
Galvanicky oddìlené spínací a rozpínací kontakty

Výhody
l
l
l
l
l
l

Okamitì rozpoznatelné jako bezpeènostní prvek
Standardizované rozmìry a spínací charakteristiky
Nucenì rozpínané rozpínací kontakty
iroká monost volby hlav spínaèù pro splnìní bezpeènostních
podmínek pøi detekci stavu mechanických zábran a polohy
mechanismù stroje
Pouitelné pro indikaèní i silové bezpeènostní obvody, indukèní
zátìe a bezpeènostní releové moduly
Spínací a rozpínací kontakty mohou být pøipojeny na rùzné
polarity a velikosti napìtí

Popis
Bezpeènostní spínaèe øady GSS mohou být pouity samostatnì jako
bezpeènostní prvek kategorie 1. Ve spojení s dalími spínaèi a irokým
sortimentem bezpeènostních releových modulù lze snadno zkostruovat
bezpeènostní obvody a do kategorie 4.
Bohaté zkuenosti firmy Honeywell umoòují vzniknout novým pøístupùm v øeení spínaèù pro bezpeènostní aplikace. Sekvenèní spínaèe
nabízejí nucené rozepnutí obou krokù sekvence, co umoòuje získat
varovný a zastavovací signál jedním spínaèem. Tak lze pootevøený kryt
zavøít pøed zastavením stroje a tím zamezit zbyteèným prostojùm.

Spínaèe pro malé výkony
Vzhledem k souèasným poadavkùm jsou mechanické spínaèe stále
èastìji pouívány jako pøímé vstupy do programovatených automatù
nebo dalích pøístrojù pracujících s nízkými hodnotami proudù a napìtí.
Pro tyto aplikace nabízí øada GSS vnitøní spínaèe ve verzi se zlacenými kontakty. Tyto spínaèe mají vysokou spolehlivost spínání, protoe
jsou odolné oxidaci kontaktù vlivem pracovního nebo skladovacího prostøedí. Tyto spínaèe spolehlivì pracují i pøi napìtí 1V a proudech do 1
µA. Tyto spínaèe jsou vynikající pro aplikace, kde se jako napájecí
zdroje pouívají akumulátory, nebo pro systémy s mikroprocesory s velmi nízkými proudy a napìtím.

Charakteristiky spínaèù pro malé výkony
Pracovní napìtí (Ue)
Pracovní proud (Ie)
Tepelný proud (Ith)
Izolaèní napìtí (Ui)
Implzní izolaèní napìtí (Uimp)
Nucenì rozpínané rozpínací kontakty
Elektrická ivotnost
Mechanická ivotnost

1 a 50 V ac/dc
1 µA a 100 mA
10 A
600 V
2500 V

Dostupnost vybraných typù
GSAB01A1B n
GSAB01A2B n
GSAB01B
n

GSAB01C
GSAB01D
GSAB20C

n
n
nn

10 mil. cyklù
15 mil. cyklù

nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù
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GSA
EN 50041
Bezpeènostní
kovové spínaèe

Teplotní rozsah

Certifikáty dle

Vibrace
Nárazy
Oznaèení svorek

Pomalý chod
ROZEPNE NE SEPNE

Uzavøený obvod (sepnuto)
* Nucené rozepnutí dle IEC 947-5-1-3

Technické údaje
Mechanická
ivotnost
Krytí

Mikový chod

a 15 milionù operací
IP67
INEMA
UL typ 1, 4, 12, 13
Provozní:
-25°C a +85°C
Skladování:
-40°C a +85°C
IEC 947-5-1
EN60947-5-1
ÈSN EN60947-5-1
AC 15 A300/A600
DC13 Q300
UL, CSA, CE, EZÚ
10 g dle IEC 68-2-6
50 g dle IEC68-2-27
dle EN 50013

(F.P.)

0°

(O.P.)

26°

(R.P.)

14°

(D.T.)

12°

(*)

55°

(O.T.)

71° to 85°

(F.P.)

0°

(O.P.1) 26°
(O.P.2) 38°
(D.T.)
(*)

50°

(O.T.)

71° to 85°

Závit pro
vývodku
Standard =

A

Typové
oznaèení:

GS

X

A

= 1/2 NPT

B

= PG 13,5

C

= 20 mm

D

= PF 1/2

X

* Bod, od kterého je zajitìno nucené rozpojení rozpínacích kontaktù

01
Spínaè pro malé výkony
se zlacenými kontakty

07

04
34

XX

Pøíklad : GSA B 01 B
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Pomalý chod
2 ROZPÍNACÍ
KONTAKTY

Mikový chod
DVOUPÓLOVÉ
KONTAKTY

Mikový chod
DVOUPÓLOVÉ
KONTAKTY
SEKVENÈNÍ

Typy aktivních èlenù

STEP 1
STEP 2

A1B
(F.P.)

0°

(O.P.)

26°

(R.P.)
(D.T.)
(*)

38°

(O.T.)

71° to 85°

(F.P.)

0°

(D.T.)

12°

(F.P.)

(*.1)

55°

(O.P.)

26°

55°

(O.P.1) 27°

(*.2)

70°

(R.P.)

14°

(*)

71° to 85°

(O.P.2) 42°

(O.T.)

71° to 85°

(O.T.)

0°

Dalí typy
pák viz str. XX

B

C

D

Rozmìry (pouze pro informaci,
mm/palce)

06
36

20
22

21
28

XXX
nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù
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Bezpeènostní spínaèe

øada GSA

Dalí typy pák
Rozmìry (mm/palce)
Pro GSA, (EN 50041)

Páka s kladkou
A1A Plastová kladka
A1B Ocelová kladka

Podélnì stavitelná páka s kladkou
A2A Plastová kladka
A2B Ocelová kladka

Vyhnutá páka s kladkou
A5A - Plastová kladka
A5B - Ocelová kladka

Podélnì stavitelná tyè
A4J Ocelová tyè

Pøíklad: GSAB01A1B . Je-li poadován alternativní typ páky k -A1B, nahraïte poslední tøi znaky znaky uvedenými výe, napø.
GSAB 01A5A.
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Miniaturní bezpeènostní spínaèe

øada 24CE

Hlavní rysy
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Nucené rozpínání rozpínacích kontaktù dle ÈSN EN60947-5-1-3
Kompaktní konstrukce
Provedení s pøipojeným vodièem
Robustní kovové pouzdro
Monost skupinové montáe
Stranový nebo spodní vývod kabelu
Verze pro nízké teploty
Monost volby délky kabelu
IP65/66/67

Výhody
l
l
l
l

Rychlá a snadná montá
Výhodné pro aplikace s omezeným prostorem
Není nutno pøipojovat vodièe ve spínaèi
Vhodné pro nároèné pracovní podmínky

Popis
Koncové spínaèe øady 24CE, je se vyrábí ji desítky let byly testovány a schváleny podle nových pravidel, je byly zavedeny pro bezpeènostní spínaèe. Díky tomu získaly CE certifikaci dle "Low voltage directive" (odpovídá naøízení vlády è. 168/1997 Sb.) Testy prokázaly, e
plnì vyhovuje poadavkùm na nucené rozepnutí rozpínacích kontaktù
dle normy EN60947-5-1-3 (ÈSN EN60947-5-1-3). Díky bezpeènostní
èervené barvì pouzdra lze spínaèe snadno identifikovat jako bezpeènostní prvek.
Pøi pouití spínaèù øady 24CE samostatnì lze vytvoøit bezpeènostní
zaøízení kategorie 1. Ve spojení s dalími spínaèi a irokým sortimentem bezpeènostních releových modulù Honeywell øady FF-SR lze
snadno zkostruovat bezpeènostní obvody a do kategorie 4.
Typické aplikace tìchto spínaèù vyuijí provedení 24CE2- nebo
24CE3- s ovládacím èepem s podélnou èi pøíènou kladkou ve spojení
s vaèkou na závìsech nebo pantech krytù, nebo provedení 24CE16s otoèným èepem s pákou pro posuvné kryty nebo zábrany.
Nìkolik typù vnitøních spínaèù dovoluje vybrat optimální provedení
pro konkrétní aplikaci.

Dostupnost vybraných typù
24CE1-S2
24CE2-Y1
24CE2-S2
24CE31-S2
24CE31-Y2

nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù
bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

n
n
n
n
n

24CE3-S2
24CE3-Y2
24CE55-S1
24CE55-Y1

n
n
n
n
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Øada 24CE
Miniaturní
koncové spínaèe

Typy aktivních èlenù

Pomalý chod
Jednopólové
rozpínací kontakty
Zelenolutý
Modrý

Hnìdý

Uzavøený obvod (sepnuto)

* Bod nuceného rozpojení rozpínacích kontaktù dle IEC 947-5-1-3

Technické údaje
Mechanicá
ivotnost
Krytí

1

a 10 milionù operací
Standardní provedení IP66
S pøevleèným tìsnìním IP67

Pracovní
teploty

Ovládací èep

0°C a +70°C
-40°C a +70°C (provedení pro
nízké teploty)

Certifikáty dle

IEC947-5-1
EN60947-5-1/ÈSN EN60947-5-1
AC15 B300

2
Ovládací èep s kladkou (podélnì)

DC13 R300
CE, EZÚ
Elektrické
charakteristiky
Jmen. izolaèní

dle IEC 947-5-1.

napìtí (Ui)

500 V

Ovládací èep s kladkou (pøíènì)
Páka dodávána
samostatnì viz str. XX

Impulzní izolaèní
napìtí U(imp)

3

2,5 kV (neplatí pro izolaèní materiály)

16

SCPD, rychlá pojistka dle IEC 127

0°

PT = 30° max.

50°

Otoèný èep pro páku

18
Ovládací èep s pøevleèným tìsnìním IP67

2 montání otvory
∅ 5,1; osazení ∅ 10,2x6
(pro variantu A na obou stranách)

Volná
poloha

Ovládací èep s kladkou (podélnì)
s pøevleèným tìsnìním IP67

Boèní vývod kabelu
(variantu A)

Kabel
3 nebo 5 x 0.75mm2 dle CENELEC

Ovládací èep s kladkou (pøíènì)
s pøevleèným tìsnìním IP67

31
55
Y

Typové
oznaèení:

XX

24 CE
Pøíklad: 24CE1-Y1A
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Pomalý chod
Jednopólové
pøepínací kontakty
ROZEPNE NE SEPNE
O.P 1

Hnìdý

Modrý

Zelenolutý

O.P2

O.P 1

Modrý

Kabel

Oznaèení
dalích variant

Zelenolutý

Hnìdý
O.P2

Èerný

Èerný

Èerný

Pomalý chod
Jednopólové
pøepínací kontakty
SEPNE NE ROZEPNE
Èerný

Vyspecifikujte délku kabelu

A : Boèní vývod kabelu

v celých násobcích metrù:

B : Provedení pro nízké
teploty (-40°C)

1 = 1 metr kabelu
3 = 3 metry atd.
Maximální délka je 4 m
Standardnì dodávaný kabel:

C : Provedení pro nízké
teploty (-40°C)
s boèním vývodem
kabelu

Tøí nebo pìtiilový èerný PVC

G: Zlaté kontakty
spínaèe

Varianta B nebo C

M: Polyuretanový kabel

Tøí nebo pìtiilový hnìdý
silikonový

Poznámka:
Páka 932PA2 dodávána
samostatnì
viz Obr. 1

0°

PT = 26° max.

50°

0°

PT = 48° max.

65°

Páka 932PA2

Obr.1

Rozmìry (pouze pro informaci,
mm/palce)

S
X

T
X

nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù
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X
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Blokovací spínaèe s bezpeènostním klíèem

øada GKM

Hlavní rysy
l
l
l
l
l
l
l
l

Miniaturní velikost
Verze s pøipojeným kabelem nebo mikro konektorem
Monost volby pøipojení - boèní nebo spodní
Verze se dvìma konektory pro vzájemné propojení
Dva vstupní otvory pro klíè
K dostání dvì provedení bezpeènostního klíèe
Verze s aretací a bez aretace kíèe
Splòuje poadavky mezinárodní bezpeènostní normy
IEC947-5-1

Výhody
l
l
l
l
l
l

Vhodné pro malé nepøístupné prostory
Sniení instalaèních nákladù díky pøipojenému kabelu
nebo konektoru
Jednoduché pouití
Dvoukonektorová verze zjednoduuje kabelá pøi více
spínaèích vzájemnì propojených do øetìzu
Snadná montá
Odolnost proti vibracím

Popis
Blokovací spínaèe s bezpeènostním klíèem øady GKM pøedstavují novou generaci øeení pro aplikace s nutností blokování.
Kompaktní velikost dovoluje uití vude tam, kde jsou prioritou
minimální rozmìry. Spínaèe øady GKM mohou být pouity samostatnì v bezpeènostních øídících systémech kategorie 1 dle
EN954; pokud se uijí zdvojenì, pak vyhoví poadavkùm pro
strojní øídící systémy kategorie 3 dle EN954-1; v pøípadì poutí spoleènì s moduly bezpeènostních relé Honeywell splní poadavky kategorie 4.

Typické aplikace
l
l
l
l

Tiskaøské stroje
Balicí stroje
Jednoúèelové stroje
Tam, kde je tøeba ochránit obsluhu pøed svévolným
zasahováním do chodu stroje

Montání rozmìry (mm/palce)

Dostupnost vybraných typù
GKMA13D1
GKMA13D2
GKMA13W1
GKMA13W2
GKMB13D1
GKMB13D2

nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù
bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

n
n
n
n
n
n

GKMB13W1
GKMB13W2
GKMB33D2
GKMC03W1
GKMD03W2
GKME03W2

n
n
nn
n
nn
n

Dalí typy viz katalog: INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS
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Øada GKM
Miniaturní
koncové spínaèe

Typ pouzdra

Délka kabelu/
konektor

Technické údaje
Mechanické
Mechanická
ivotnost

>1 milion cyklù

Rádius
výklopného krytu minimum 160 mm

A

Délka kabelu
v násobcích metrù
Typ kabelu: SJTO PVC

1
a

3

Maximální standardnì
dodávaná délka kabelu je 3 m

B

Krytí

IP 66/67

C

Nula znamená bez
kabelu - konektor

NEMA 1, 3, 12, 13
Pracovní
teploty

-25 °C a +85 °C

Elektrické
Jmen. tepelný
proud
Jmen. izolaèní
napìtí
Impulzní napìtí

Ith = 10 A

D

0

Ui = 500 V
Uimp = 2,5 kV
AC15, B300
DC13, Q300

E
Mikrokonektor Brad - Harrison
ètyøpinový DC M12

Typové
oznaèení:

GKM
12

Pøíklad: GKMD03D2
nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù
bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

X
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X

Vnitøní spínaè

Aretace klíèe

Typ klíèe

Pøímý klíè (nerez)

Kryt proti neèistotám

1

2

S aretací klíèe Bez aretace klíèe
Zasouvací síla:

Min. 12N

Min. 6N

Vytahovací síla:

Min. 12N

Min. 6N

Max. 20N

Max. 20N

Vytahovací síla
pøi svaøených
kontaktech:

D

S aretací

W

Bez aretace

Rozmìry (pouze pro informaci,
mm/palce)

3
nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù
bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

X

X
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Blokovací spínaèe s bezpeènostním klíèem

øada GKM

Spínaè zobrazen se zasunutým klíèem

modrý
Pozn:

bílý

èerný

hnìdý

Výe znázornìná verze se dvìma konektory (GKME), se uívá tam, kde se více spínaèù s ovládacím obvodem propojuje vzájemnì.
Rozpínací kontakty do serie, spínací paralelnì.

Aplikaèní poznámka - Vzájemné propojení více spínaèù øady GKM
Na strojích s nìkolika bezpeènostními kryty mùe pùsobit problémy propojení kadého blokovacího spínaèe zpìt do ovládacího obvodu. Øada
GKM nabízí jednoduí a levnìjí monost vzájemného propojení spínaèù a øídícího systému do øetìzu. Tato konfigurace nesniuje stupeò bezpeènosti blokování, protoe øídící systém hlídá uzavøený obvod, který je pøeruen otevøením bezpeènostního krytu a vytaením klíèe ze spínaèe.

Vzájemné propojení více spínaèù

nebo

GKMC nebo GKMD (konec øetìzu)

Vytaením bezpeènostního klíèe jednoho ze spínaèù ve výe zobrazeném zapojení, se rozpojí obvod bezpeènostní smyèky rozepnutím kontaktù
è. 1 a 3 a sepne se obvod spínacích kontaktù è. 2 a 4. Vzájemné øetìzové propojení mùe tvoøit velké mnoství dvoukonektorového provedení
GKME. Tento øetìz musí být zakonèen spínaèem typu GKMC nebo GKMD ( jednokonektorová verze).
Verze spínaèù s konektory uívá standardní ètyøkontaktní prùmyslové mikrokonektory.
Poznámka:

Pouití verze s konektorem nemá vliv na úroveò bezpeènosti zapojení. Pokud je konektor odpojen,
bezpeènostní obvod je pøeruen a stroj reaguje stejným zpùsobem, jako kdy je vytaen bezpeènostní
klíè ze spínaèe.

bezpeènostní
ovládací obvody

Pøi modulové konstrukci strojù mùe výrobce èi koncový uivatel jednodue pøidat nebo ubrat blokovací body pøidáním nebo
ubráním spínaèù v øetìzové konfiguraci.

Dùleité upozornìní:

14

Pro smyèku bezpeènostního obvodu lze pouít pouze rozpínací kontakty (è. 1 a 3), je jsou
oznaèeny pøísluným symbolem : Ü
Spínací kontakty (è. 2 a 4) jsou urèeny pouze pro indikaci.

nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù
bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell
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Bezpeènostní spínaèe ovládané tahem lanka

øada CLS

Hlavní rysy
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Jednostranná nebo dvojitá hlava
v souladu s normami IEC 947-5-5 (Zaøízení nouzového
zastavení), ÈSN EN60947-5-1 (Spínací a øídicí pøístroje nízkého
napìtí), ÈSN EN418 (Bezpeènost strojových zariadení)
Jednoduchá montá a seøízení
Teplotní dilatace kompenzovány stabilizaèní pruinou
Aretace vypnuté polohy
Detakce pøetreného èi uvolnìného lanka
A dva páry nucenì rozpínaných rozpínacích kontaktù
Indikace stavu výstupu
Montání pøísluenství v cenì

Výhody
l
l
l
l

iroký výbìr provedení
Snadná montá
Snadné seøizování pøi protaení lanka
Detekce moných poruch lanka

Popis
Bezpeènostní spínaèe øady CLS byly zkonstruovány pro výrobce, dodavatele a uivatele dopravníkových systémù, aby jim nabídly robustní, spolehlivé, cenovì výhodné a snadno nastavitelné øeení bezpeènostního vypínání dùleitých dopravníkù.
Konstrukce byla vyvinuta ve spolukráci s pøedními svìtovými výrobci
dopravníkù.
Nastavení spínaèe je velmi jednoduché:
1. napnìte lanko a je znaèka na èepu spínaèe v zákrytu s hranou
pouzdra
2. vypnìte nìkolikrát spínaè zataením za lanko a uveïte zpìt
do pohotovostního stavu
3. seøiïte pøedpìtí lanka
..a spínaè je pøipravek k pouití.
Po celém svìtì vyrùstají v obrovském mìøítku distribuèní centra a
sklady. Tyto centra jsou vstupními branami vìtiny výrobkù na trh. Pøi
zastavení celého rozsáhlého øetìzce dopravníkù není jednoduché
rozpoznat, kde vznikla pøíèina drahého prostoje. Tyto situace elegantnì øeí spínaèe s indikátory, je lze jednodue rozpoznat jako pùvodce zastavení celého systému a tím minimalizovat èas na odstranìní
pøíèiny zastavení.

Dostupnost vybraných typù
CLSA4A
CLSA4T
CLSA5A
CLSA5T

nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù
bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

nn
n
n
n

CLSA7A
CLSA7T
2CLSA1A1
2CLSA1T1

n
n
n
n
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Øada CLS

Bezpeènostní spínaèe
ovládané tahem lanka
Kovové jednostranné
provedení

Primární vnitøní spínaè
Umístìn vlevo v pouzdøe

Pomalý chod (rozepne ne sepne)

Technické údaje

S aretací

4

Mechanické
Krytí:

Hlava

IP67

Mechanická ivotnost: 100 000 cyklù pro hlavu typu A
25 000 cyklù pro hlavu typu T
Pracovní teploty:

- 1°C a +70°C

Pomalý chod (rozepne ne sepne)
doutnavkový indikátor 240 V

Certifikáty, normy
IEC947-5-5 a ÈSN EN418 (pokud je spínaè CLS

A

5

nebo 2CLS pouit na obou koncích lanka); UL, CSA, CE
ÈSN EN60947-5-1-3 Nucené rozepnutí rozpínacích
kontaktù. V souladu s naøízením vlády è. 170/1997 Sb
(odpovídá smìrnici rady è.89/392/EHS)
Elektrické
Jmen. tepel. proud:

Ith = 10 A

Jmen. izolaèní napìtí : Ui = 660 Vac/660 Vdc
Impulzní napìtí :

Uimp = 2,5 kV

Odpor kontaktù :

max 25 mili ohmù

Pomalý chod (rozepne ne sepne)
doutnavkový indikátor 120 V

6

Provozní jmen. výkon:
AC15:

DC13:

Oznaèení vývodù:

Ue= 600V:

Ie= 1,2A

Ue= 240V:

Ie= 3A

Ue= 120V:

Ie= 6A

Ue= 250V:

Ie= 0,27A

Ue= 24V:

Ie= 2,8A

Pomalý chod (rozepne ne sepne)
LED indikátor 24 V

S aretací (mikový chod)

7

dle EN50013

Poznámka:
Balení spínaèe CLS obsahuje napínák a pruinu pro pohlcení teplotní dilatace lanka.

Závit pro
vývodku

Typové
oznaèení:

CLS
16

A

= PG 13,5

B

= 1/2 NPT

C

= 20 mm

D

= PF 1/2

X

Pøíklad: CLSA4A
nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù
bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

Pomalý chod dva rozpínací
kontakty

T
8

Poznámka: Spínaèe se standardnì dodávají s hlavou orientovanou
vpravo. Smìr oka pro lanko lze
pøizpùsobit konkrétní aplikaci

X
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Modifikace

Hlava otoèená doleva

1

Hlava otoèená dopøedu

2

SPÍNAÈ V SEPNUTÉM STAVU

(
Hlava otoèená dozadu

107,3
4,23

pro hlavu T

)

3
2x∅
∅ 6,3

Pouze verze
s indikátorem

Závit
pro
vývodku

Montání rozmìry (pouze pro informaci, mm/palce)

Poznámka: Nevyplòujte, pokud nechcete ádnou z uvedených modifikací

X
nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù
bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell
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Øada 2CLS
Bezpeènostní spínaèe
ovládané tahem lanka

Vnitøní spínaè

Hlava

Umístìn vlevo
v pouzdøe

Kovové dvojité provedení
Technické údaje

Pomalý chod
(rozepne ne sepne)

Mechanické
Krytí:

IP67

1

Mechanická ivotnost: 100 000 cyklù pro hlavu typu A
25 000 cyklù pro hlavu typu T
Pracovní teploty:

- 1°C a +70°C

S aretací

Certifikáty, normy
IEC947-5-5 a ÈSN EN418 (pokud je spínaè CLS nebo
2CLS pouit na obou koncích lanka); UL, CSA, CE
ÈSN EN60947-5-1-3 Nucené rozepnutí rozpínacích
kontaktù. V souladu s naøízením vlády è. 170/1997 Sb
(odpovídá smìrnici rady è.89/392/EHS)

Pomalý chod dva rozpínací
kontakty

2

Elektrické
Jmen. tepel. proud:

Ith = 10 A

Jmen. izolaèní napìtí : Ui = 660 Vac/660 Vdc
Impulzní napìtí :

Uimp = 2,5 kV

Odpor kontaktù :

max 25 mili ohmù

A

Provozní jmen. výkon:
AC15:

DC13:

Ue= 600V:

Ie= 1,2A

Ue= 240V:

Ie= 3A

Ue= 120V:

Ie= 6A

Ue= 250V:

Ie= 0,27A

Ue= 24V:

Ie= 2,8A

S aretací (mikový chod)

Oznaèení vývodù : dle EN50013
Poznámka:
Balení spínaèe CLS obsahuje 2 ks napínáku a 2 ks pruin
pro pohlcení
teplotní dilatace lanka.

Závit pro
vývodku

Typové
oznaèení:

2CLS
18

A

= PG 13,5

B

= 1/2 NPT

C

= 20 mm

D

= PF 1/2

X

Pøíklad: CLSA4A

nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù
bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

T

X
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Pøídavný spínaè

Indikátor

Umístìn vlevo
v pouzdøe

Pomalý chod (rozepne
ne sepne)

Pomalý chod dva rozpínací
kontakty

1

C

Doutnavka 240V

D

LED 24V

2

Dva spínací a dva rozpínací
kontakty, bez nuceného
rozpínání
(pouze pro indikaci polohy)

3

Bez pøídavného spínaèe

9

Poznámka: Nevyplòujte,
pokud nechcete ádný
indikátor

SPÍNAÈ V SEPNUTÉM STAVU
144,8 pro hlavu T
5,70
116,2
4,58

(

)

Montání rozmìry (pouze pro informaci, mm/palce)

X X
nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù
bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell
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Bezpeènostní spínaèe ovládané tahem lanka

øada CLS

Typická aplikace jednostranného provedení

Typická aplikace dvojitého provedení

Pøísluenství lanka
CLSZC1
CLSZC2
CLSZC3
CLSZC4
CLSZC5
CLSZC6
CLSZE
CLSZTB
CLSZTC
CLSZ00
CLSZ25

CLSZ50

CLSZ1S

20

7,5m speciálního lanka ∅4,75mm v èerveném
plastu
15m speciálního lanka ∅4,75mm v èerveném plastu
30m speciálního lanka ∅4,75mm v èerveném plastu
45m speciálního lanka ∅4,75mm v èerveném plastu
60m speciálního lanka ∅4,75mm v èerveném plastu
Cívka 152m speciálního lanka ∅4,75mm
v èerveném plastu
Instalaèní sada (Obsahuje: 5 ks roubù s okem
pro vedení lanka, 10 ks matic, 5 ks plochých
podloek, 5 ks pojistných podloek)
Napínák lanka
Instalaèní sada (Obsahuje: 2 ks srdcovky pro oka
lanka, 4 ks tømenových spon)
Instalaèní sada (Obsahuje: 4 ks srdcovky pro oka
lanka, 8 ks tømenových spon, 1 ks napínáku, 9 ks
roubù s okem pro vedení lanka)
Instalaèní sada (Obsahuje: 4 ks srdcovky pro oka
lanka, 8 ks tømenových spon, 1 ks napínáku, 5 ks
roubù s okem pro vedení lanka, 7,5m lanka
v èerveném plastu)
Instalaèní sada (Obsahuje: 4 ks srdcovky pro oka
lanka, 8 ks tømenových spon, 1 ks napínáku, 9 ks
roubù s okem pro vedení lanka, 15m lanka v
èerveném plastu)
Pruina pro pohlcení teplotní dilatace lanka
nn k dodání do 1 týdne
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