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4 mm

Magnetický spínač typ UMS001 – 4-pólový se sabotážní linkou 
Technická data

6.1.1
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Upozornění:Pro bezpečnost proti manipulaci jsou všechny žíly vodičů stejnobarevné. Dbejte, prosím upozornění na možné zdroje závad.

Objednací číslo: 315101 bílý, 6 m délka kabelu 315118 stříbrný, 6 m délka kabelu 315187 bílý, 10 m délka kabelu

Pracovní kontakt A

Materiál pouzdra ABS

Zatížení kontaktu 10 Watt

Spínací stejnosměrné napětí max. 100 V DC

Spínací stejnosměrný proud max. 0,5 A

Přechodový odpor kontaktu max. 0,15 Ohm

Teplota při pevně uloženém kabelu -20 °C do +70 °C

Teplota při pohyblivém kabelu -5 °C do +50 °C

Kategorie životního prostředí podle VdS 2110 3

Druh krytí podle DIN 40050 vodotěsně zalité IP 68

Kontrola otevření : VdS číslo uznání Třída B: G 102515

Kontrola uzavření : VdS číslo uznání Třída C: G 102062

Kombinovaná kontrola uzavření a otevření : VdS číslo uznání Třída B: G 102515

Minimální hodnoty pro pracovní kontakt jsou proud 0,05 mA a napětí  1 V DC
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Kabel: Ø 4 mm
Délka: 6000 mm +100

           nebo 10000 mm

Objímka spínače

Samořez šroub DIN ISO 7050
ST 2,9 x 9,5 V2A
ST 2,9 x 13 V2A
ST 2,9 x 16 V2A
co nejvíce antimagnetický
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Magnetický spínač typ UMS001, UMS002, UMS003, UMS007, UMS009, 
Montáž (I) UMS010-LSN, UMS1080

Podmínky montáže

Montáž kabelu skrz rám, pod omítku

Poloha montáže nahoře vodorovně na okenním nebo dveřním elementu
magnetického spínače

Vrtání Ø 2 mm a Ø 10 mm pro magnetický spínač v rámu 
Ø 10 mm jako průchozí vrtání pro protažení kabelu

Rozteče vrtání viz strany 2.28 - 2.36

Připevnění antimagnetické šrouby (součástí dodávky) 
magnetického spínače viz technický datový list

Montáž

Montáž kabelu

Při pokládaní propojovacího vedení od rámu až k řídící sběrnici nebo k odbočné
krabici poplašného zařízení je třeba dbát na ochranu kabelů před poškozením a na 
vyměnitelnost magnetického spínače.
Z části kabelu (délky cca. 50 - 100 mm) je třeba přímo za magnetickým spínačem 
vytvořit smyčku  jako ochranu a rezervu  pro příp. pozdější demontáž. 
Zde doporučujeme protažení flexibilní ochrannou hadicí, která umožňuje malé             
poloměry ohybu r = 20 mm bez jejího zlomení.
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Magnetický spínač typ UMS001, UMS002, UMS003, UMS007, UMS009, 
Montáž (II) UMS010-LSN, UMS1080

Návod na montáž 

 

• Pro vedení kabelu z rámu se doporučuje použít plastovou hadici.
• Kabel zasuňte a prostrčte zdola do otvoru vrtání.
• Magnetický spínač zasuňte rukou do otvoru.
• Magnetický spínač připevněte dodanými, antimagnetickými šrouby.
• Magnetický spínač nesmí být přichycen k rámu nebo ke zdivu.
Při použití flexibilní ochranné hadice:
• Koncovku protáhněte kabelem až k rámu.

Dejte pozor na pozdější směr nasazení flexibilní ochranné hadice.
• Flexibilní ochrannou hadici natáhněte přes kabel a koncové hrdlo nasaďte na konec 

hadice.
• Koncovku nasaďte na konec hadice a připevněte k rámu.
• Ochrannou hadici spolu s nasazeným kabelem stočte a připevněte bezpečně k rámu 

tak, aby se nezlomila.
Upozornění: Bod sepnutí příp. signalizace stavu uzavření nastává nejdříve při 50 %tním 

zajetí uzavíracího čepu do protiplechu.

Dodatečné upozornění pro dřevěná okna

U oken s dřevěným poutcem (tloušťka profilu min. 40 mm) musí být položen kabel po-
délně do drážky v poutci v oblasti falcu nadsvětlíku. Odtud je kabel veden po straně skrz 
rám k rozdělovací krabici.

Dodatečné upozornění pro plastová okna

Pokud geometrie plastového profilu umožní připevnění  pouze ve vybrání ocelové 
výztuhy, může být funkce magnetického spínače narušena.
Pokud existují ze strany výrobce profilů zvláštní výrobní předpisy nebo zpracovatelské 
směrnice, je třeba tyto důrazně dodržovat.

Pro zabránění poškození magnetického spínače při jeho montáži 

do rámu:

nezatahujte nikdy magnetický spínač do rámu za kabel!

Zabraňte bezpodmínečně mechanickým zatížením magnetického spínače, jako 
jsou údery nebo nárazy, které by mohly spínač poškodit. 
Magnetický spínač nemontujte nikdy těžkým nářadím např. kladivem, nýbrž vždy 
opatrně vkládejte příp. urovnávejte rukou!

Připevňovací elementy rámu (např. kotvy nebo hmoždinky) mohou kabel při montáži 
poškodit. Při pokládání kabelu je proto třeba brát ohled na úroveň šroubů připevňo-
vacích elementů rámu.
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