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Montaż Wpuszczany
Obudowa Metalowa, śrubowa
Szczelina 22mm
Wyjście alarmowe typ A, NC SPST
Pętla sabotażowa +
Długość wyprowadzonych przewodów 2m

Stosowany do sygnalizacji alarmu oraz w ochronnych systemach kontroli
dostępu do zabezpieczeń drzwi, bram i okien przed nieuprawnionym
otwarciem. Elementy kontaktu wyposażone w metalowe obudowy w postaci
wkrętów umożliwiają montaż bezpośrednio w podłożu z drewna lub plastiku.
Obydwie części kontaktu można zamontować zarówno na powierzchni, jak i
w otworach elementów metalowych korzystając z akcesoriów. Obszerna
różnorodność akcesoriów pozwala na użycie kontaktów w prawie każdej
wnęce lub na powierzchni. Doskonale nadaje się do montażu na
przeciwpożarowych drzwiach ze stali, sejfach, skrzynkach depozytowych,
zwijanych drzwiach garażowych, itp. Pokryte rutenem złocone styki czujnika
kontaktronowego zapewniają długi gwarantowany czas życia.
Zaprojektowany został do współpracy z nowoczesnymi układami
sterującymi, pracującymi przy bardzo niskim prądzie rzędu 1μA. Magnes
wykonano ze stopu ‘Alnico 5’ (aluminium-nikiel-kobalt), co zapobiega
rozmagnesowaniu i zapewnia dużą stabilność pola magnetycznego w
czasie.

Parametry techniczne  
Montaż Wpuszczany
Obudowa Metalowa, śrubowa
Szczelina 22mm
Wyjście alarmowe typ A, NC SPST
Pętla sabotażowa +
Dopuszczalne obciążenie DC szczytowo 200 V/500mA/10 VA
Odporność na uderzenia 100 g/11 ms/0,5 Hz
Odporność na wibracje 20g/10 do 5000 Hz
Stopień ochrony IP67
Długość wyprowadzonych
przewodów

2m

Dostępna wersja z 6m
przewodem

+

Temperatura pracy -40 ~ 70 °C
Wymiary 37x11mm
Atesty TECHOM, VdS Niemcy,INCERT Belgia, GOST R

Rosja

Alarmtech MC240PL
Kontaktron wpuszczany szczelina 22mm, metalowa śrubowa obudowa, przewody


