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u Geleneksel panjurlu kapı kontağı

u VdS sınıf C/EN 50131-2-6 Sınıf 3

u Dış müdahale gözetimi

u Yüksek seviyede mekanik güç

u Geleneksel çevre koruması

Geleneksel panjurlu kapı kontakları panjurlu, sürgülü
kapılar ile garaj kapılarını izlemek için kullanılır.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge Yasal uyumluluk/kalite işaretleri

Almanya VdS

Avrupa CE [ISC-MCLS3-S, ISC-MCOLS3-S, ISC-
RSC2-S, ISC-RSC3-S]

EN5013
1

Rusya GOST EAC

Kurulum/yapılandırma notları

Kurulum bilgileri
• 1,5 m'den küçük kapılar için bir adet panjurlu kapı

kontağı gereklidir. 1,5 m'den büyük kapılar için iki
panjurlu kapı kontağı kullanın. İzin verilen kurulum
hata paylarını not edin.

• Panjurlu kapı kontağı, plastik muhafaza içinde
sızdırmazlığı sağlanmış bir manyetik anahtar ve bir
mıknatıstan oluşur. Bağlantı kablosu 1 m'den fazla
uzunluk boyunca esnek metal kablo kanalıyla korunur.

• Manyetik anahtar zemin seviyesinde (düz bir yüzey
gereklidir) monte edilir. Anahtar üzerinden lastik
tekerlekli araçlar geçerse hasar görmez. Ancak,
manyetik anahtar kapı stopu olarak kullanılmamalıdır.

• Besleme hatları bağlantıdan önce elektriksel olarak
ölçülmelidir.

Birlikte verilen parçalar

Adet Bileşen

1 Panjurlu kapı kontağı

1 Mıknatıs

1 Kablo

1 Kurulum malzemesi

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

W olarak maksimum yük 3

VDC olarak maksimum
anahtarlama gerilimi

30



mA olarak minimum anahtarlama
akımı

0.01

mA olarak maksimum anahtarlama
akımı

100

Mekanik Özellikler

cm olarak minimum kurulum
mesafesi

3

cm olarak maksimum kurulum
mesafesi

3.5

Kontak Normalde açık

Mıknatıs AlNiCo 500

Malzeme Plastik

Renk Gri

Santimetere olarak boyutlar (Y x
G x D) (anahtar)

1,5 x 4 x 1,35

Santimetere olarak boyutlar (Y x
G x D) (mıknatıs)

6,5 x 4,2 x 3,5

gr olarak ağırlık (kablo ve mıknatıs
dahil)

250

Kablo tipi LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm2 SN,
beyaz, LSA-PLUS yalıtım yer
değiştirme teknolojisi için uygun

m olarak kablo uzunluğu 4

Kablo koruma borusu tipi Esnek metal, çap: 6/9 mm,
plastik kaplamalı, gri

m olarak kablo koruma borusu
uzunluğu

1

Anahtar döngüleri 107

Çevre Özellikleri

°C'da minimum çalışma sıcaklığı -40

°C'da maksimum çalışma sıcaklığı 70

Koruma sınıfı 67

Çevre sınıfı (VdS) III

Çevre sınıfı (EN) IIIa

Sipariş bilgileri
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Panjurlu, sürgülü kapılar ile garaj kapılarını izlemek
için, dış müdahale gözetimi
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