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Montaż Wpuszczany
Obudowa Plastikowa biała lub brązowa
Szczelina 20mm
Wyjście alarmowe typ A, NC SPST
Pętla sabotażowa +
Długość wyprowadzonych przewodów 2m
Dostępna wersja z 5m przewodem +

Stosowany w sygnalizacji alarmu i w systemach kontroli bezpieczeństwa
zabezpieczając drzwi, bramy i okna przed nieuprawnionym otwarciem.
Bogata gama akcesoriów instalacyjnych umożliwia montaż kontaktu w
każdych warunkach, zarówno na powierzchni, jak i w otworach. Kontakt i
magnes umieszczone są w wodoodpornych (IP 67) plastikowych obudowach
ABS, posiadających 3 zatrzaski każda. Umożliwia to zablokowanie ich w
drewnianej ramie lub wewnątrz akcesoriów do montażu na podłożu ze stali
lub innego materiału. Pokryte rutenem złocone styki przełącznika
kontaktronowego zapewniają długi gwarantowany czas życia kontaktu (>20
milionów cykli przełączania) przy małym prądzie. Zaprojektowany do
współpracy z nowoczesnymi układami sterującymi pracującymi przy bardzo
niskim prądzie rzędu 1 μA. Magnes, ze stopu ‘Alnico 5’ (aluminium-
nikielkobalt), zapobiega rozmagnesowaniu i zapewnia dużą stabilność pola
magnetycznego w czasie. Jest także możliwe użycie części kontaktowej z
akcesoriami zawierającymi własny magnes, gdy pojawi się konieczność
zwiększenia szczeliny działania.

Parametry techniczne  
Montaż Wpuszczany
Obudowa Plastikowa biała lub brązowa
Szczelina 20mm
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 5m
przewodem

+

Temperatura pracy -25 ~ 70 °C
Wymiary 25,5x9mm
Atesty TECHOM ,Vds Niemcy, INCERT Belgia

Alarmtech MC340
Kontaktron wpuszczany szczelina 20mm, wyprowadzone przewody


