S 3040/SR – VÝKLOPNÝ TÍSŇOVÝ SPÍNAČ S PAMĚTÍ POPLACHU
se zvýšenou odolností proti vlivu cizího magnetického pole

Spínač se upevňuje do místa, které vyhovuje koncovému
uživateli podle jeho pracovních zvyklostí a je v jeho
dosahu. Uživatel by při aktivaci tísňového spínače neměl
budit pozornost. Typické umístění tísňového spínače S
3040 je na vnitřní straně postranic pracovního stolu nebo
ze spodní strany pracovní desky stolu tak, aby nebyl
spínač normálně vidět. Další použití – haly, vchody, nebo
umístění u lůžek. Potom je nutno spínač umístit tak, aby
LED indikace paměti aktivace nebyla zastíněna nějakou
překážkou. Tísňový spínač musí být upevněn ve svislé
nebo vodorovné poloze, viz vyobrazení dále.
Je-li rameno rozevřeno mezi 20° a 45°, přepne se
přepínací poplachový kontakt a rozsvítí se LED
indikace paměti poplachu.

Po uvedení ramene do klidové polohy se poplachový
kontakt vrátí do původní polohy, ale LED kontrolka
paměti poplachu zůstane svítit, dokud tato paměť nebude
resetována rozpínacím tlačítkem .
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Jmenovité napájení :
Pracovní napětí:
Proudový odběr :
Teplota:
Hmotnost:
Rozměry:
Provedení :

12V ss / 6 mA
7 až 15 V ss
max. 8 mA
- 18 °C až 48 °C
43 gramů
45 x 73,7 x 19,3 mm ( šířka x
délka x výška)
Kryt z plastu ABS

Umístění na spodní stranu desky, na postranici stolu, v chladícím boxu
INFORMACE PRO OBJEDNÁVKU
Typ tísňového
barva LED
spínače
indikace
S3040
červená

paměť poplachu

typ kontaktu

barva

jeden přepínací
bílá
(SPDT)
Pro potřeby získání certifikátu NBÚ vydávaného podle par. 53 zákona č. 148/1998 Sb. je tísňový spínač S3040 vybavován
kovovým stíněním poplachového kontaktu z důvodu větší odolnosti proti vlivu vnějšího magnetického pole. Tísňové spínače
s tímto stíněním jsou firmou OLYMPO Controls s.r.o. označovány S 3040/SR.
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ano

typ smyčky
(zóny)
N.O. nebo N.C.
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