
O K U C I A  D O  O K I E N   

O K U C I A  D O  D R Z W I  

O K U C I A  D O  D R Z W I  P R Z E S U W N Y C H  

W E N T Y L A C J A

A U T O M A T Y K A

A U T O M A T Y K A

AEROCONTR     L.

Zintegrowana kontrola otwierania i zamykania do 
profili drewnianych z luzem okuciowym 
4 mm i 12 mm oraz profili PCV.





Katalog produktów AEROCONTROL

aktualizacja: 08.2017 3

Informacje ogólne
Informacje dotyczące AEROCONTROL1

2 Funkcje nadzorujące
Wyjaśnienie i opis

3 Przełącznik magnetyczny
ukryty z atestem VdS

4 Przełącznik magnetyczny
ukryty bez atestu VdS

5 Przełącznik magnetyczny
zewnętrzny bez atestuVdS

6 Magnes
Dostępne rodzaje i zastosowanie

7 Elementy montowane na skrzydle

8 Dodatki





Informacje ogólne
Informacje dotyczące AEROCONTROL1



AEROCONTROL Katalog produktu
Co oznacza AEROCONTROL?

Przełącznik magnetyczny SIEGENIA AEROCONTROL został opracowany w celu uzupełnienia mechanicznego zabezpieczenia 
okien i drzwi balkonowych o elektroniczne zabezpieczenie przed włamaniem. W tym przypadku przełącznik spełnia funkcję 
nadajnika sygnału w ramach systemu antywłamaniowego (EMS).

Poza tym system AEROCONTROL może pełnić również funkcje dodatkowe np. sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem w trakcie 
wietrzenia mieszkania. Obie funkcje można ze sobą łączyć.

Zasada działania przełącznika magnetycznego

AEROCONTROL to przełącznik magnetyczny, który jest stosowany w połączeniu z magnesem. Pole magnetyczne jest wykorzy-
stywane do utrzymania styków w przełączniku magnetycznym (kontaktronie) w pozycji otwartej lub zamkniętej. Rodzaj styku jest 
zależny od wersji przełącznika magnetycznego. Zmiana położenia pola magnetycznego przez fizyczne przemieszczenie ma-
gnesu powoduje zmianę stanu styku w przełączniku magnetycznym.

Kontaktron składa się z ferromagnetycznych blaszek stykowych. Blaszki są hermetycznie wtopione i szczelnie zamknięte  
w szklanej rurce. Obie blaszki stykowe nakładają się na siebie, zachowując minimalny odstęp. W zależności od tego, jak za-
działa na nie pole magnetyczne, blaszki stykają się ze sobą lub oddalają od siebie. Powierzchnia stykowa blaszek jest powle-
czona metalem (np. rodem lub rutenem). Tak utwardzone powierzchnie stykowe stanowią ważny element w osiągnięciu 
wysokiej skuteczności styków. Żywotność blaszek wynosi, w zależności od obciążenia i rodzaju przełącznika, od 10 milionów 
do 1 biliona cykli stykowych.

W zależności od wersji, przełącznik magnetyczny jest podłączany do odbiornika za pomocą 4- lub 6-żyłowych przewodów. 

Wszystkie wymienione w niniejszej instrukcji przełączniki magnetyczne są przystosowane zarówno do okien drewnianych jak  
i PCV. Pod kątem montażowym rozróżnia się przełączniki magnetyczne ukryte (zagłębione w profilu) i zewnętrzne (nakładane 
na profil).

Wymagania dotyczące instalacji

Wszystkie produkty systemu AEROCONTROL zostały przed opuszczeniem naszych fabryk sprawdzone pod kątem poprawno-
ści działania. Dodatkowo nasze produkty są testowane przez stowarzyszenie SdV poprzez poddawanie ich wysokim obciąże-
niom i testowanie trwałości funkcjonowania. W celu uniknięcia uszkodzeń i reklamacji spowodowanych nieodpowiednim 
montażem należy przestrzegać wszystkich punktów niniejszej dokumentacji technicznej. 

Prosimy przed każdym krokiem montażowym dokładnie przeczytać odpowiedni rozdział niniejszej dokumentacji i trzymać się 
przewidzianej kolejności. 

Montaż i instalacja systemu AEROCONTROL mogą być wykonywane wyłącznie przez następujące osoby: 
Montaż: specjalistyczny zakład branżowy 
Instalacja: w przypadku systemów z aprobatą VdS instalację powinien wykonywać certyfikowany instalator systemów alarmowych.

Wszystkie certyfikaty VdS są dostępne na żądanie.
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Katalog produktu AEROCONTROL
Co oznacza zintegrowany monitoring okien?

Niestety, nie można wykluczyć przypadkowo pozostawionych, otwartych okien – szczególnie gdy w domu przebywa większa 
liczba osób obsługujących okna i drzwi. Tymczasem, w ten sposób łatwo sprowokować wizytę nieproszonych gości lub przy-
czynić się do niepotrzebnych strat, cennej energii. AEROCONTROL daje możliwość monitorowania okien. Przełączniki magne-
tyczne w oknach przesyłają informacje o jego aktualnym stanie. W momencie gdy centrala otrzyma sygnał może np. przesłać 
powiadomienie do firmy ochroniarskiej. Poza tym AEROCONTROL pomaga w oszczędzaniu energii przez zastosowanie stero-
wania klimatyzacją i ogrzewaniem. W przypadku otwarcia okien, ogrzewanie zostanie automatycznie wyłączone. Jest to roz-
wiązanie, które pozwala zaoszczędzić pieniądze, a przy tym jest korzystne dla środowiska.

dla producenta: dla użytkownika: 

• uniwersalne zastosowanie przy różnego typu oknach
i drzwiach tarasowych

• przystosowany również do doposażania

• zintegrowany w felcu ramy, niezależnie od profilu

• zgodny ze standardem BUS wykorzystywanym w systemach
zarządzania budynkami

• szeroki zakres akcesoriów do pętli alarmowej na szybie

• dopuszczenie do sterowania okapem kuchennym dla
zestawu wyłącznika bezpieczeństwa wraz z przełącznikiem

• wysoki stopień bezpieczeństwa, w zależności od typu czuj-
nika, aż do klasy C zgodnie z wytycznymi VdS

• dodatkowe zabezpieczenie okien

• oszczędność energii dzięki przesyłaniu informacji
o otwartych oknach do centrali zarządzającej auto-
matyką budynku

• z linią antysabotażową i monitoringiem obcego
pola magnetycznego

Rozwiązanie w pełnym pakiecie

Otwarte paleniska pobierające do spalania powietrze z pomieszczenia, mogą stać się źródłem zagrożenia, jeżeli korzy-
stamy z tradycyjnej wentylacji wywiewnej. Sztucznie wytworzone podciśnienie sprawia, że trujące gazy są wciągane w 
głąb pomieszczenia. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie palenisk, mogą być one eksploatowane w połączeniu z oka-
pami kuchennymi i innymi urządzeniami do wentylacji, tylko wówczas, gdy zapewnione jest odpowiednie wyrównanie 
ciśnienia – albo jeżeli te dwa urządzenia nie są stosowane jednocześnie.  
Wyłącznik wentylacji wywiewnej jest tutaj łatwym i bezpiecznym rozwiązaniem: jest on połączony przewodem ze spe-
cjalnym czujnikiem magnetycznym AEROCONTROL i rejestruje pozycję okien, pozwalając na włączenie okapu kuchen-
nego dopiero w momencie uchylenia lub otwarcia podłączonych do niego okien. Ten kompleksowy system sterujący 
okapami kuchennymi posiada atest Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt) jako kompletny produkt.

dla producentów dla użytkowników: 

• aprobata DIBt dla pakietu złożonego z wyłącznika bez-
pieczeństwa oraz ze zintegrowanego przełącznika
magnetycznego AEROCONTROL

• spełnia wymagania prawne określone przez rozporzą-
dzenia budowlane i korporacje kominiarskie

• proste podłączenie przełącznika magnetycznego za
pomocą elastycznego przewodu o długości 6 m zakoń-
czonego wtyczką

• z pałąkiem zabezpieczającym do wtyczki

• możliwość montażu w późniejszym czasie

• spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie pale-
nisk FeuVO § 4

• umożliwia jednoczesne używanie otwartego pale-
niska i okapu kuchennego

• elementy są w całości zakryte w konstrukcji okna
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AEROCONTROL Katalog produktu
Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

• Wszystkie produkty systemu AEROCONTROL zostały przed opuszczeniem naszych fabryk sprawdzone pod kątem popraw-
ności działania. W celu uniknięcia uszkodzeń i reklamacji spowodowanych nieodpowiednim montażem należy przestrzegać 
wszystkich punktów niniejszej dokumentacji technicznej.

• Przed każdym krokiem montażowym należy dokładnie przeczytać odpowiedni rozdział niniejszej dokumentacji i trzymać się 
przewidzianej kolejności.

• W urządzeniach zgodnych z normą VdS należy stosować wyłącznie przełączniki dopuszczone przez VdS.

• Montaż i instalacja systemu AEROCONTROL mogą być wykonywane wyłącznie przez następujące osoby:
Montaż: specjalistyczny zakład branżowy
Instalacja: w przypadku systemów dopuszczonych przez stowarzyszenie VdS instalację powinien wykonywać certyfikowany 
instalator systemów alarmowych.

• W przypadku urządzeń sterujących wyciągami na terenie Niemiec można stosować wyłącznie przełączniki wywietrzników
bezpieczeństwa, które zostały dopuszczone przez DIBt.

Przedłużenie przewodu w przypadku urządzeń zgodnych z VdS

• W przypadku wymiany zużytego przełącznika magnetycznego zabronione jest rozcinanie oryginalnych przewodów lub
wprowadzanie w nich zmian (np. lutowanie, przyczepianie). Przełącznik magnetyczny powinien zostać wymieniony razem
z przewodem. Przewód, zgodnie z wytyczną VdS, jest elementem składowym przetestowanego podzespołu. Podzespołu
nie można modyfikować w późniejszym czasie.

Klasyfikacja i dopuszczenie VdS

Wytyczna Nr. VdS 2311 dotycząca systemów antywłamaniowych zawiera następujące informacje: 
„Wybór i zastosowanie detektorów antywłamaniowych powinny odbywać się przy uwzględnieniu poszczególnych zadań mo-
nitoringu i wpływu warunków zewnętrznych oraz przestrzegania instrukcji montażu wydanej przez właściciela/producenta sys-
temu”.

Przełączniki magnetyczne podlegają szczególnym wymaganiom dotyczącym ochrony przed sabotażem i monitoringiem sabo-
tażu. Zazwyczaj są one wyposażone w przewód antysabotażowy. Z tego powodu wszystkie żyły są jednakowego koloru  
(białego). Poszczególne klasy bezpieczeństwa odróżnia się w następujący sposób:

Klasa A: brak lub ograniczona ochrona przed sabotażem, zazwyczaj brak przewodu antysabotażowego

Klasa B: wyższe wymagania pod względem sabotażu, zamontowane przewody antysabotażowe

Klasa C: wysokie wymagania pod względem sabotażu (np. wykrywanie obcego pola magnetycznego), użycie przewodów 
antysabotażowych.

Położenie przełączników magnetycznych

Miejsce montażu jest uzależnione od zastosowanych komponentów okucia i rodzaju konstrukcji okna oraz powinno być zgodne  
z rozmieszczeniem okuć. System zgodny z normą VdS jest dopuszczony wyłącznie wtedy, gdy alarm nie zostanie dezaktywo-
wany przez dodatkowy przełącznik magnetyczny (np. monitoring uchylonego okna).

Zgodnie z wytyczną VdS:

„Detektory otwarcia należy zamontować na oknach i drzwiach w taki sposób, aby każdy zamierzony rodzaj otwarcia dopro-
wadził do przesłania sygnału. W miarę możliwości należy zamontować przełącznik na środku, u góry jednak w odległości mak-
symalnie 60 cm od strony otwierania. W przypadku wieloskrzydłowych drzwi/bram i okien należy na każdym skrzydle 
zamontować przynajmniej jeden przełącznik”.

Należy stosować wyłącznie oryginalne elementy SIEGENIA, w przeciwnym razie  
certyfikat VdS traci ważność.
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Katalog produktu AEROCONTROL
Wskazówki dotyczące instalacji i montażu

Aby zapewnić sprawny przebieg montażu systemu AEROCONTROL, należy uwzględnić następujące punkty:

• w ramach prac projektowych należy dokładnie i szczegółowo omówić kwestię wymaganych przyłączy (puszki rozdzielcze
itp.) z poszczególnymi wykonawcami np. instalatorami systemu alarmowego

• za pomocą odpowiedniego miernika (zob. dodatki) należy sprawdzić poprawność działania umieszczonych w oknie prze-
łączników magnetycznych już na etapie produkcji, przed wydaniem produktu i montażem. Poza tym należy dodatkowo
sprawdzić przełączniki magnetyczne po instalacji okien na miejscu budowy, aby uniknąć przy odbiorze technicznym rekla-
macji i zapewnić prawidłowe działanie systemu antywłamaniowego.

• Odbiór techniczny należy udokumentować na podstawie protokołu odbioru.

• Dokumentację techniczną zawartą w tym rozdziale należy jak najprędzej udostępnić poszczególnym wykonawcom
w ramach prac planowania i końcowych.

Lista kontrolna dotycząca projektowania

• Jakie wymagania zostały postawione?

• Czy klient życzy sobie monitoringu zamykania i otwierania?

• Czy jest wymagane spełnianie wytycznych VdS, jeżeli tak to w której klasie?

• Przełączniki magnetyczne – ukryte czy zewnętrzne?

• Czy należy uwzględnić sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem?

• Czy przełącznik magnetyczny powinien zostać użyty do sterowania okapem kuchennym (por. wymogi rozporządzenia
w sprawie palenisk)?

• Jakich dodatkowych akcesoriów życzy sobie klient (pętla alarmowa na szybie, przepust kablowy itd.)?

• Kto jest projektantem systemów alarmowych (dosłanie specyfikacji technicznej)?

• Kto jest zleceniodawcą?

• Kto jest odpowiedzialny za odbiór techniczny?

• Kto instaluje przewody?

• Dokąd powinien zostać poprowadzony przewód?

• Jak długi powinien być przewód?

• Czy przewód jest odpowiednio przeprowadzony przez ramę okna?

• Czy wymagane jest połączenie z magistralą LSN-BUS (lokalna sieć bezpieczeństwa)?

• Ile przełączników magnetycznych powinno zostać połączonych w jednej linii (max. 20 sztuk)?

• Czy wymagane jest zaświadczenie z kontroli systemów okiennych?

• Czy protokół odbioru został podpisany przez firmę dokonującą odbioru?

Przełączniki magnetyczne należy zainstalować w ramie okna w taki sposób, aby wykluczyć możliwość manipulowania przy 
przewodzie i przełączniku.
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AEROCONTROL Katalog produktu
Zalecenia dotyczące protokołu odbioru

Zaleca się sporządzenie protokołu odbioru technicznego, stanowiącego potwierdzenie pomyślnego zakończenia instalacji, 
zgodnej z wymaganiami inwestora oraz właściwego działania komponentów systemu AEROCONTROL.

Protokół odbioru technicznego powinien zawierać następujące informacje:

Które okna/drzwi balkonowe zostały wyposażone w przełączniki magnetyczne i sworzeń magnetyczny? (Proszę dokład-
nie opisać w osobnym załączniku; poszczególne okna można uporządkować według pomieszczeń, lub według pętli alar-
mowych).

Czy wymagania normy VdS zostały spełnione? 

Czy zostały przekazane odpowiednie dokumenty poświadczające, np. certyfikat VdS?

Informacje dotyczące firm współpracujących przy realizacji inwestycji (np. projektant systemów alarmowych 
       wykonawca usług elektrycznych).

Czy zainstalowane przewody nie zostały zmiażdżone? 

Czy działanie przełączników magnetycznych zostało przed i po instalacji sprawdzone za pomocą odpowiedniego miernika?

Czy długość przewodów przełączników magnetycznych jest wystarczająca do prac połączeniowych (6 m długość stan-
dardowa lub 10 m)?

Czy zostały zachowane określone wymiary montażowe i odstępy między przełącznikami magnetycznymi i sworzniami ma-
gnetycznymi – zgodnie z wytycznymi (przełącznik magnetyczny powinien zareagować przy obrocie klamki okna o 30°)?

Ile przełączników magnetycznych połączono w jednej linii (max. 20 sztuk)? 

Czy została zapewniona możliwość późniejszej wymiany przełącznika magnetycznego (prowadzenie przewodu)? 

Czy przewód znajdujący się za przełącznikiem magnetycznym został odpowiednio przeprowadzony, tak aby możliwe 
       były prace korygujące lub modyfikacje? 

Czy zostało doprowadzone odpowiednie napięcie? 

Czy zostały użyte oryginalne elementy dopuszczone przez producenta? 

Czy przekazane zostały wszystkie niezbędne dokumenty?
10 aktualizacja: 10.2017
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AEROCONTROL Katalog produktów
Dostępne funkcje monitoringu AEROCONTROL

Monitoring zamknięcia

Służy do sprawdzenia funkcji zamknięcia „bolec ryglujący 
w blasze zaczepowej.” 

Okno zaryglowane
Połączenie sworznia magnetycznego z przełącznikiem 

magnetycznym monitoruje stan zaryglowania

Odryglowane okno
Sygnał przekazywany do jednostki centralnej 

W przypadku funkcji „monitoring zamknięcia” sprawdzane 
jest, czy okno lub drzwi balkonowe są zaryglowane. W tym 
celu zastosowano specjalne elementy okucia ze sworzniem 
magnetycznym, które po zaryglowaniu okna stykają się z ma-
gnesem. Przełącznik magnetyczny jest sprzężony z alarmem 
antywłamaniowym. 
Jeżeli klamka okna lub drzwi balkonowych zostanie przekrę-
cona lub zostanie podjęta próba siłowego przesunięcia sworz-
nia magnetycznego, sworzeń odsuwając się od magnesu 
przerwie połączenie. Taki impuls wywołuje alarm za pośred-
nictwem jednostki centralnej.

Monitoring otwarcia

Służy do sprawdzenia czy skrzydła są w pozycji otwartej 
“skrzydło nie dotyka ościeżnicy”.

W przypadku funkcji „monitoring otwarcia” sprawdzane jest, 
czy skrzydło okna lub drzwi balkonowych jest zamknięte.  
W tym celu zastosowano magnes, który w przypadku za-
mkniętego skrzydła przez swoje pole magnetyczne uruchamia 
styk w przełączniku magnetycznym. Magnes nie wymaga po-
łączenia z systemem okuciowym. Przełącznik magnetyczny 
jest sprzężony z alarmem antywłamaniowym. Jeżeli skrzydło 
okna lub drzwi balkonowych zostało otwarte, magnes odsuwa 
się od przełącznika magnetycznego. Poprzez słabnące pole 
magnetyczne styk w przełączniku zostanie otwarty i połącze-
nie z centralą systemu antywłamaniowego zostanie przerwa-
ne. Taki impuls wywołuje alarm za pośrednictwem jednostki 
centralnej.

Połączony monitoring zamknięcia i otwarcia

Służy do sprawdzenia zamknięcia/zaryglowania „bolec ry-
glujący w blasze zaczepowej” lub otwarcia skrzydła “skrzy-
dło nie dotyka ościeżnicy”. 

W przypadku połączonego monitoringu zamknięcia i otwarcia, kontroli podlega zarówno, otwieranie okna lub drzwi taraso-
wych, jak i ich zaryglowanie. Część okucia ze sworzniem magnetycznym zainstalowana jest w taki sposób, że w momencie za-
mknięcia okna dojdzie do złączenia styków.  
Przełącznik magnetyczny jest sprężony z alarmem antywłamaniowym.  
Jeżeli skrzydło zostało otwarte, klamka przekręcona lub została podjęta próba siłowego przesunięcia sworznia magnetycznego, 
odsunie się on od przełącznika magnetycznego. Tym samym połączenie z jednostką centralną zostanie przerwane lub nawią-
zane, przy czym każdy z tych impulsów wywołuje alarm za pośrednictwem centrali alarmowej.
12 aktualizacja: 08.2017



Katalog produktów AEROCONTROL
Linia antysabotażowa

Linia antysabotażowa to dodatkowy obwód elektryczny, który jest podłączony pod napięcie. Obwód elektryczny jest zasilany 
i monitorowany przez jednostkę centralną systemu antywłamaniowego. Jeżeli obwód elektryczny zostanie przerwany np. pod-
czas próby przecięcia przewodów zasilających system alarmowy, jednostka centralna wywoła alarm. W przypadku przełącz-
ników magnetycznych z liniami antysabotażowymi wszystkie połączenia w przewodach zasilających mają identyczny kolor.

Monitorowanie obcego pola magnetycznego

W przypadku funkcji „monitorowanie obcego pola magnetycznego” sprawdzane jest, czy przełącznik magnetyczny nie jest ma-
nipulowany przez obce pole magnetyczne i system nie jest oszukiwany. W tym celu zastosowano specjalny przełącznik magne-
tyczny z dwoma stykami, które są połączone z jednostką centralną systemu antywłamaniowego.  
Pierwszy styk reaguje na pole magnetyczne właściwego magnesu (monitoring zamykania i/lub otwierania), natomiast drugi styk 
otwiera się wyłącznie, gdy wykryje pojawienie się zewnętrznego, obcego pole magnetycznego przenoszonego przez materiały 
ferromagnetyczne. Każdy z takich impulsów wywołuje alarm za pośrednictwem jednostki centralnej.
aktualizacja: 08.2017 13



AEROCONTROL Katalog produktów
Pozycje przełączników magnetycznych w oknach rozwierno-uchylnych

System spełnia wymagania VdS tylko wówczas, gdy alarm nie jest dezaktywowany przez dodatkowy przełącznik magnetyczny (np. monitorowanie 
pozycji uchyłu)!

Wybór przełączników 
magnetycznych
rodzaj wymaganej kontroli

klasa VdS

bez A B C

Rodzaj przełącznika magnetycznego
(jeden rodzaj przełącznika na skrzydle)

UMS001, UMS002, UMS004, 
UMS010-LSN, UMS011-EN, 

UMS124, UMS1080, UMS012

UMS001, UMS002, UMS003, 
UMS010-LSN, UMS011-EN

UMS001, UMS002, UMS003, 
UMS010-LSN, UMS011-EN UMS003

Monitoring otwarcia

▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾

▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾

Monitoring zamknięcia

▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾
▸ ◂ ▸ ▸ ▸

◂

▴ ▴ ▴ ▴ ▴ ▴

▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾
▸ ◂

▸ ◂

▴ ▴ ▴ ▴ ▴ ▴ ▴ ▴

Połączony monitoring  
otwarcia i zamknięcia

▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾

▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾

Rodzaj przełącznika magnetycznego
(jeden rodzaj przełącznika na skrzydle)

UMS001, UMS002, UMS004, 
UMS010-LSN, UMS011-EN, 

UMS124, UMS1080, UMS012

Monitorowanie pozycji uchyłu
▴ ▴

▴ ▴
14 aktualizacja: 08.2017



Przełącznik magnetyczny

ukryty montaż z aprobatą VdS3



Przełącznik magnetyczny ukryty z aprobatą VdS 

Opis Typ kontroli Rodzaj styku Atest 
dokument nr

UMS001
Karton zawiera 25 elementów:

-- przełącznik magnetyczny
-- śruby montażowe

• połączony monitoring otwarcia i zamknięcia • zamykający
• linia antysabotażowa Klasa VdS B*

G 102515

UMS002
Karton zawiera 25 elementów:

-- przełącznik magnetyczny
-- śruby montażowe

• połączony monitoring otwarcia i zamknięcia
• sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem

• zamykający
• linia antysabotażowa
• otwierający

Klasa VdS B*
G 102521

UMS003
Karton zawiera 25 elementów:

-- przełącznik magnetyczny
-- śruby montażowe

• połączony monitoring otwarcia i zamknięcia
z zewnętrznym systemem dozoru

• zamykający
• linia antysabotażowa
• zamykający

Klasa VdS C*
G 102063

UMS010-LSN
Tylko jako kompletny zestaw monta-
żowy. Karton zawiera 10 elemen-
tów:

-- magnes
-- tulejki dystansowe
-- styk magnetyczny
-- obudowa
-- śruby montażowe

• połączony monitoring otwarcia i zamknięcia
tylko dla systemów LSN-BUS (system sygnalizacji 
BUS firmy Bosch)

• zamykający
• linia antysabotażowa

Klasa VdS C*
G 105047

UMS011-EN
Karton zawiera 25 elementów:

-- przełącznik magnetyczny
-- obudowa przełącznika magne-

tycznego
-- osłony obudowy przełącznika 

magnetycznego
-- śruby montażowe

• połączony monitoring otwarcia i zamknięcia • zamykający
• linia antysabotażowa

Klasa VdS B*
G 113515

Zgodność z EN

* Zgodnie z dopuszczeniem VdS długość przewodu nie może przekraczać 10 m.

16 aktualizacja: 10.2017
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Katalog produktów AEROCONTROL
Przełącznik magnetyczny typu UMS001 – 4-żyłowy z linią antysabotażową 
Specyfikacja techniczna

Opis nr elementu kolor długość przewodu szt.

Przełącznik magnetyczny UMS001 VdS-UEBW.4P.6M 899526 biały    6 m 1

315101 biały   6 m 25

899601 biały 10 m 1

315187 biały 10 m 25

899533 stal.nierdz. srebrny   6 m 1

315118 stal.nierdz. srebrny   6 m 25

Specyfikacja techniczna

Kontakt roboczy A

Materiał obudowy ABS

Obciążenie styku 10 Wat

Napięcie prądu stałego na przełączniku max. 100 V DC

Natężenie prądu stałego na przełączniku max. 0,5 A

Odporność styku max. (wartość) 0,15 Ohm

Temperatura przy podłączonym na stałe przewodzie -20 °C do +70 °C

Temperatura przy ruchomym przewodzie  -5 °C do +50 °C

Klasa środowiskowa VdS 2110 3

Stopień ochrony zgodnie z DIN 40050 wodoodporny IP 68

Połączony monitoring otwarcia i zamknięcia nr VDS. Klasa B: G 102515

Minimalne wartości dla rodzaju kontaktu: zamykanie 0,05 mA (napięcie) i 1 V DC (natężenie)

a1-a2 rodzaj styku:  
styk zamykający

b1-b2 linia antysabotażowa

Wskazówka: ze względów bezpieczeństwa wszystkie przewody są w tym samym kolorze. Należy przestrzegać wskazówek mówiących o możliwych  
źródłach błędów.
aktualizacja: 10.2017 17



AEROCONTROL Katalog produktów
Przełącznik magnetyczny typu UMS001 – 4-żyłowy z linią antysabotażową 
Specyfikacja techniczna

Połączony monitoring otwarcia i zamknięcia 

Klasa VdS B

Aprobata VdS nr G 102515

Liczba linii  
przyłączeniowych

4

Kontakt roboczy • styk zamykający (zamknięty po zetknięciu z magnesem) monitoring otwarcia i zamknięcia
• linia antysabotażowa (wymagana przy klasie VdS- B)

Alarm przy • otwarciu okna lub drzwi
• uruchomieniu drzwi
• gwałtownym przemieszczeniu sworznia ryglującego
• przerwaniu linii antysabotażowej

Wskazówki dotyczące 
podłączenia

• Podłączenie przewodów musi zostać ustalone na podstawie pomiarów.

Wskazówka: ze względów bezpieczeństwa wszystkie przewody są w tym samym kolorze. Należy przestrzegać wskazówek mówiących o możliwych  
źródłach błędów.

Przełącznik magnetyczny może ulec uszkodzeniu na skutek zbyt wyso-
kiego napięcia lub natężenia prądu! Do sprawdzenia przełącznika ma-
gnetycznego służy urządzenie kontrolne ZUPG0010 lub dostępny na 
rynku miernik cyfrowy z testerem ciągłości. Nigdy nie używać próbówki. 
Nie wolno przekroczyć parametrów technicznych przełącznika magne-
tycznego.
18 aktualizacja: 10.2017



Katalog produktów AEROCONTROL
Przełącznik magnetyczny typu UMS002 – 6-żyłowy zamykanie/otwieranie linia antysabotażowa 
Specyfikacja techniczna

Opis nr elementu kolor długość przewodu szt.

Przełącznik magnetyczny UMS002 VdS-UEBW.6P. 894415 biały    6 m 1

303993 biały    6 m 25

899496 srebrny    6 m 1

315071 srebrny    6 m 25

Specyfikacja techniczna Kontrola zamknięcia/ 
styk zamykający

Przełącznik otwierający do sterowa-
nia klimatyzacją i ogrzewaniem

Kontakt roboczy A C

Materiał obudowy ABS

Przewód LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL

Obciążenie styku 10 W 3 W

Napięcie prądu stałego na przełączniku max. 100 V DC 30 V DC

Natężenie prądu stałego na przełączniku max. 0,5 A 0,2 A

Rezystancja izolacji min. 109 Ohm

Odporność styku max. (wartość) 0,1 Ohm 0,15 Ohm

Temperatura przy podłączonym na stałe przewodzie -20 °C do + 70 °C

Temperatura przy ruchomym przewodzie  -5 °C do + 50 °C

Klasa środowiskowa VdS 2110 3

Stopień ochrony zgodnie z DIN 40050 wodoodporny IP 68

Połączony monitoring otwarcia i zamknięcia nr VDS. Klasa B: G 102521

Minimalne wartości dla rodzaju kontaktu: zamykanie 0,05 mA (napięcie) i 1 V DC (natężenie)

Wskazówka: ze względów bezpieczeństwa wszystkie przewody są w tym samym kolorze. Należy przestrzegać wskazówek mówiących o możliwych  
źródłach błędów.

a1-a2 rodzaj styku:  
styk zamykający

b1-b2 rodzaj styku:  
styk otwierający

c1-c2 linia antysabotażowa
aktualizacja: 10.2017 19



AEROCONTROL Katalog produktów
Przełącznik magnetyczny typu UMS002 – 6-żyłowy zamykanie/otwieranie linia antysabotażowa 
Specyfikacja techniczna

Połączony monitoring otwarcia i zamknięcia 

Klasa VdS B

Potwierdzenie VdS Nr. G 102521

Liczba linii  
przyłączeniowych

6

Kontakt roboczy • otwierający (otwarty po zetknięciu z magnesem) do kontroli systemów grzewczych
• zamykający (zamknięty po zetknięciu z magnesem) monitoring otwarcia i zamknięcia
• linia antysabotażowa

Alarm przy • otwarciu okna lub drzwi
• uruchomieniu drzwi
• gwałtownym przemieszczeniu sworznia ryglującego
• przerwaniu linii antysabotażowej

Wskazówki dotyczące 
podłączenia

• Podłączenie przewodów musi zostać ustalone na podstawie pomiarów.
• Przewody łączeniowe nie mogą być podłączone do systemu alarmowego.

Wskazówka: ze względów bezpieczeństwa wszystkie przewody są w tym samym kolorze. Należy przestrzegać wskazówek mówiących o możliwych  
źródłach błędów.

Przełącznik magnetyczny może ulec uszkodzeniu na skutek zbyt wy-
sokiego napięcia lub natężenia prądu! Do sprawdzenia przełącznika 
magnetycznego służy urządzenie kontrolne ZUPG0010 lub dostępny 
na rynku cyfrowym miernik z testerem ciągłości. Nigdy nie używać 
próbówki. Nie wolno przekroczyć parametrów technicznych prze-
łącznika magnetycznego.
20 aktualizacja: 10.2017



Katalog produktów AEROCONTROL
Przełącznik magnetyczny typu UMS003 - 6-żyłowy z zewnętrznym systemem dozoru 
Specyfikacja techniczna

Nie stosuje się do monitorowania uchyłu okna.

Opis nr elementu kolor długość przewodu szt.

Przełącznik magnetyczny UMS003 VdS-UEBW.6P. 899564 biały   6 m 1

315149 biały   6 m 25

899571 stal.nierdz. 
srebrny

  6 m 1

315156 stal.nierdz. 
srebrny

  6 m 25

315194 biały 10 m 25

Specyfikacja techniczna Kontrola zamknięcia
styk zamykający

Wyjście zewnętrzne
styk otwierający

Kontakt roboczy A B

Materiał obudowy ABS

Przewód LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL

Obciążenie styku 10 W 3 W

Napięcie prądu stałego na przełączniku max. 100 V DC 30 V DC

Natężenie prądu stałego na przełączniku max. 0,5 A 0,2 A

Rezystancja izolacji min. 109 Ohm

Odporność styku max. (wartość) 0,1 Ohm 0,15 Ohm

Temperatura przy podłączonym na stałe przewodzie -25 °C do + 70 °C

Temperatura przy ruchomym przewodzie  -5 °C do + 50 °C

Klasa środowiskowa VdS 2110 3

Stopień ochrony zgodnie z DIN 40050 wodoodporny IP 68

Połączony monitoring otwarcia i zamknięcia nr VDS. Klasa C: G 102063

Minimalne wartości dla rodzaju kontaktu: zamykanie 0,05 mA (napięcie) i 1 V DC (natężenie)

Wskazówka:  ze względów bezpieczeństwa wszystkie przewody są w tym samym kolorze. Należy przestrzegać wskazówek mówiących o możliwych źró-
dłach błędów - patrz strona 27.

b1
b2

a2
a1

c2
c1

B A

a1-a2 rodzaj styku:  
styk zamykający

b1-b2 rodzaj styku:  
styk otwierający 
(wyjście zewnętrzne)

c1-c2 linia antysabotażowa
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AEROCONTROL Katalog produktów
Przełącznik magnetyczny typu UMS003 – 6-żyłowy z zewnętrznym systemem dozoru 
Specyfikacja techniczna

Połączony monitoring otwarcia i zamknięcia z zewnętrznym systemem dozoru 

Klasa VdS C

Aprobata VdS nr G 102063

Liczba linii przyłączenio-
wych

6

Kontakt roboczy • zamykający (zamknięty po zetknięciu z magnesem) do monitoringu otwarcia i zamknięcia
• styk otwierający (kontakt otwiera się przy manipulacji z magnesem zewnętrznym) do zewnętrz-

nego systemu dozoru
• linia antysabotażowa

Alarm przy • otwarciu okna lub drzwi
• uruchomieniu drzwi
• gwałtownym przemieszczeniu sworznia ryglującego
• manipulacji z zewnętrznymi polami magnetycznymi
• przerwanie linii antysabotażowej

Wskazówki dotyczące 
podłączenia

Wskazówka:  ze względów bezpieczeństwa wszystkie przewody są w tym samym kolorze. Należy przestrzegać wskazówek mówiących o możli-
wych źródłach błędów - patrz strona 27.

Przełącznik magnetyczny może ulec uszkodzeniu wskutek zbyt wysokiego 
napięcia lub natężenia prądu! Do sprawdzenia przełącznika magnetyczne-
go służy urządzenie kontrolne ZUPG0010 lub dostępny na rynku miernik cy-
frowy z testerem ciągłości. Nigdy nie używać próbówki. Nie wolno 
przekroczyć parametrów technicznych przełącznika magnetycznego.
22 aktualizacja: 10.2017



Katalog produktów AEROCONTROL
Przełącznik magnetyczny typu UMS010-LSN – 4-żyłowy (ze zintegrowanym LSN-Chip) 
Specyfikacja techniczna

Opis nr elementu kolor długość przewodu szt.

Przełącznik magnetyczny UMS010 LSN VdS Klasa C ZUMS0100 - 096010 biały 4 m 1

ZUMS0100 - 096020 biały 4 m 10

Specyfikacja techniczna
Kontakt roboczy zamykający

Materiał obudowy PBT-GF, A-B-S

Przewód 4 m przewód LIYY (ST) ZGL 4 x 0,14 mm2 Cu ocynk,
LSA- z odpowiednimi zaciskami

Napięcie zasilania LSN 15 - 33 V DC

Pobór mocy LSN ok. 0,4 mA

Zakres temperatur -25 °C do + 70 °C

Klasa środowiskowa VdS 3

Stopień ochrony IP 67

Połączony monitoring otwarcia i zamknięcia z atestem VdS do klasy C

Zawartość patrz części do montażu

Wskazówka: Należy przestrzegać wskazówek mówiących o możliwych źródłach błędów - patrz strona 27.

a1-a2 rodzaj styku:  
styk zamykający

b1-b2 linia antysabotażowa

1 Obudowa EF 8/10 dla kontaktu
- montaż w drewnie, PCV i metalach niemagnetycznych

2 Kontakt magnetyczny ø 8 x 35 

3 Pokrywa magnesu

4 Magnes neodymowy ø 10 x 5 

5 Przekładki 3, 5 i 7 mm

1 2 3 4 5
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AEROCONTROL Katalog produktów
Przełącznik magnetyczny typu UMS010-LSN – 4-żyłowy (ze zintegrowanym LSN-Chip) 
Specyfikacja techniczna

Połączony monitoring otwarcia i zamknięcia 

Klasa VdS C

Aprobata VdS nr G 105047

Liczba linii  
przyłączeniowych

4

Właściwości • zintegrowany LSN-Chip dla systemu LSN-BUS (system sygnalizacji BUS firmy Bosch)
• zamykający (zamknięty po zetknięciu z magnesem) do monitoringu otwarcia i zamknięcia
• linia antysabotażowa
• do montażu z przodu
• technika SMD

Alarm przy • otwarciu okna lub drzwi
• uruchomieniu drzwi
• gwałtownym przemieszczeniu sworznia ryglującego
• przerwaniu linii antysabotażowej

Wskazówka do testu

Sprawdzanie poprawno-
ści działania funkcji prze-
łączania czujników

detektor (rysunek poglądowy) Kontakt otwarty:             3 MΩ
Kontakt zamknięty:         1 MΩ 
Wartości oporu są przybliżone. Silna zmiana re-
zystancji ma kluczowe znaczenie. 

Styk sabotażowy nie reaguje na oryginalny magnes. Jego ruch wywołuje zbliżenie się obcego ma-
gnesu. Sprawdzenie działania styków nie jest konieczne ani przed, ani po instalacji.

Wskazówka: Należy przestrzegać wskazówek mówiących o możliwych źródłach błędów - patrz strona 27.

Styk przełączający może zostać sprawdzony wyłącznie dostępnym  
w sprzedaży miernikiem. Należy obowiązkowo użyć magnesu załą-
czonego w zestawie.
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Katalog produktów AEROCONTROL
Przełącznik magnetyczny typu UMS011-EN – 4-żyłowy z linią antysabotażową   
Specyfikacja techniczna

Opis nr elementu kolor długość przewodu szt.

Przełącznik magnetyczny UMS011-EN VdS-UEBW.4P.6M ZUMS5040-040010 stal nierdz.srebrny    6 m 1

ZUMS5040-040040 stal nierdz.srebrny    6 m 25

Specyfikacja techniczna

Kontakt roboczy A / zamykający

Materiał obudowy ABS

Obciążenie styku 10 W

Napięcie prądu stałego na przełączniku max. 100 V DC

Natężenie prądu stałego na przełączniku max. 0,5 A

Odporność styku max. (wartość) 0,15 Ohm

Temperatura przy podłączonym na stałe przewodzie -20 °C do +70 °C

Temperatura przy ruchomym przewodzie   -5 °C do +50 °C

Klasa środowiskowa VdS 2110 3

Stopień ochrony zgodnie z DIN 40050 wodoodporny IP 67

Połączony monitoring otwarcia i zamknięcia nr VDS. Klasa B: G 113515

Minimalne wartości dla rodzaju kontaktu: zamykanie 0,05 mA (napięcie) i 1 V DC (natężenie)

Wskazówka:  ze względów bezpieczeństwa wszystkie przewody są w tym samym kolorze. Należy przestrzegać wskazówek mówiących o możliwych źró-
dłach błędów - patrz strona 27.

a1-a2 rodzaj styku:  
styk zamykający

b1-b2 linia antysabotażowa

Wskazówka: wymagany elementy mocujące do skrzydła i podkładka muszą być zamawiane 
oddzielnie (podkładki RB/FPS patrz WEZ).

podkładka RB/FPS
(rysunek może się różnić)

pozycja zamknięta

A/B

85
97

18

9,
5

zakres przełączania A/B

A 16 mm ±4

zwarcie = styk zamknięty
B 19 mm ±4

odsunięcie = styk otwarty 2010

10

20

10

20

mm

mm

A
B

aktualizacja: 10.2017 25



AEROCONTROL Katalog produktów
Przełącznik magnetyczny typu UMS011-EN – 4-żyłowy z linią antysabotażową 
Specyfikacja techniczna

Połączony monitoring otwarcia i zamknięcia 

Klasa VdS B

Aprobata VdS nr G 113515

A`test EN

Liczba linii  
przyłączeniowych

4

Kontakt roboczy • zamykający (zamknięty po zetknięciu z magnesem) do monitoringu otwarcia i zamknięcia
• linia antysabotażowa (wymagana przy klasie VdS B)

Alarm przy • otwarciu okna lub drzwi
• uruchomieniu drzwi
• gwałtownym przemieszczeniu sworznia ryglującego
• przerwaniu linii antysabotażowej

Wskazówki dotyczące podłączenia

• Podłączenie przewodów musi zostać ustalone na podstawie pomiarów.

Wskazówka:  ze względów bezpieczeństwa wszystkie przewody są w tym samym kolorze. Należy przestrzegać wskazówek mówiących o możliwych 
źródłach błędów - patrz strona 27.

Przełącznik magnetyczny może ulec uszkodzeniu wskutek zbyt wysokiego napię-
cia lub natężenia prądu! Do sprawdzenia przełącznika magnetycznego służy 
urządzenie kontrolne ZUPG0010 lub dostępny na rynku miernik cyfrowy z teste-
rem ciągłości. Nigdy nie używać próbówki. Nie wolno przekroczyć parametrów 
technicznych przełącznika magnetycznego.
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Katalog produktów AEROCONTROL
Wskazówki dotyczące instalacji i montażu

Możliwe przyczyny błędów

• Zmiażdżenie przewodu (brak osłony)

• Zbyt wysokie napięcie lub natężenie prądu

• Działanie sił zewnętrznych (uderzenia, upadki, nie używać młotka)

• Odległość między stykami/ pozycji w instalacji (szczelina przylgowa/duże wymiary komory)

• Przeciążenia indukcyjne i pojemnościowe (np.przekaźnik, nieodpowiedni miernik)

• Nadmierna temperatura (zakres temperatury > 75 °C)

• Zmiany pola magnetycznego stali

• Materiały ferromagnetyczne np. zbrojenie, mogą wpłynąć na zmianę odległości między stykami

• Nie zastosowano antymagnetycznych śrub mocujących.

Aby w razie potrzeby móc bezpiecznie wymienić przełącznik magnetyczny  
i zabezpieczyć się przed ewentualnymi reklamacjami (np. zerwanie czy zmiażdże-
nie przewodu) należy podczas montażu zastosować dodatkową osłonę. 
aktualizacja: 10.2017 27



AEROCONTROL Katalog produktów
Rozmieszczenie przełącznika magnetycznego i sworznia magnetycznego

Przesunięcie sworznia magnetycznego do przełącznika magnetycznego

Przełącznik magnetyczny UMS001, UMS002, UMS003, UMS010-LSN

Przełącznik magnetyczny UMS011-EN

przełącznik magnetyczny

krawędź wrębu skrzydła

środek rowka  
okuciowego

1,
5 

m
m

 +
2/

-1 X Hub

19 mm

75 mm

pozycja zamknięta

pozycja otwarcia

podkładka

min. 100 mm wolnej przestrzeni

Uwzględnienie przesunięcia okuć do wyliczenia 
pozycji montażowej
przesunięcie X = 19 mm - Hub

Program okuciowy Hub

TITAN iP 18 mm
TITAN AF 18 mm

Wymagania instalacyjne:
Od obszaru roboczego (12 mm +1) należy za-
chować wolną przestrzeń na długości co naj-
mniej 100 mm, tak aby obudowa nie kolidowała 
z elementami okucia.

Uwzględnienie przesunięcia okuć do wyliczenia pozy-
cji montażowej
przesunięcie X = Hub + Y

Odległości pomiędzy przełącznikami w pozycji zamkniętej

przełącznik  
magnetyczny

wymiar Y

UMS001 11 mm  ±1

UMS002 11 mm  ±1

UMS003 11 mm  +2

UMS010-LSN 9 mm +2

Program okuciowy przesunięcie

FAVORIT 16 mm
TITAN iP 18 mm
TITAN AF
PORTAL PSK 200 Z Plus 

18 mm
56 mm

przełącznik magnetyczny

kątownik mocujący w kierunku
śruba sworznia magnetycznego

krawędź wrębu skrzydła

Y

środek rowka  
okuciowego

4 
m

m
 +

1

X

Hub
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Katalog produktów AEROCONTROL
Wskazówki do montażu i instalacji

Wymagania instalacyjne

Prowadzenie przewodu ukryte w ramie

Położeniem montażowe przełącznika magnetycznego najwyższy poziom okna lub konstrukcji drzwiowej - patrz strona 14

Wiercenie • Ø 2 mm i Ø 10 mm dla przełącznika magnetycznego w ramie
• Ø 10 mm jako otwór przelotowy do układania przewodów

Mocowanie przełącznika magnetycznego • magnetyczne śruby (w zestawie)
• patrz specyfikacja techniczna

Przykłady instalacji

UMS001, UMS002, UMS003
instalacja w profilu drewnianym

UMS010-LSN
instalacja w profilu PCV

UMS011-EN
instalacja w PCV (więcej informacji patrz montaż przewodu)

zalecenia: użyj do montażu szablonu wiercenia
(patrz dodatki - strona 80)
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AEROCONTROL Katalog produktów
Instalacja przewodów

W trakcie rozmieszczania przewodów łączeniowych od ościeżnicy do magistrali BUS lub puszki rozdzielczej dla jednostki central-
nej systemu antywłamaniowego, należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami. Przewód należy po-
prowadzić za przełącznikiem magnetycznym i utworzyć pętlę stanowiącą ochronę i rezerwę do późniejszych modyfikacji. Aby to 
zrobić, zaleca się zastosowanie rury osłonowej, która umożliwia zginanie (promień r = 20 mm) bez załamywania osłony.

Należy unikać mechanicznego obciążania przełącznika magnetycznego przez uderzenia, upadki itp., gdyż może to doprowa-
dzić do zniszczenia przełącznika. Nie wolno montować przełącznika magnetycznego za pomocą dużych narzędzi, np. młotka. 
Należy go umieścić i dopasować ręcznie!

• W przypadku prowadzenia kabli na zewnątrz zaleca się zastosowanie peszla.

• Przewód należy wprowadzić do dolnego otworu i przepchać.

• Przełącznik magnetyczny należy wsunąć ręcznie do otworu.

• Przymocować przełącznik za pomocą załączonych w zestawie, niemagnetycznych śrub.

• Przełącznik magnetyczny nie może zostać zamontowany na ramie ani na murze.

Przy użyciu elastycznej rury osłonowej:

• Zatyczkę rury osłonowej należy przeciągnąć przez przewód, aż do ościeżnicy. Należy przy tym zwrócić uwagę na odpo-
wiedni kierunek zatyczki względem rury osłonowej.

• Przeciągnąć przewód przez rurę osłonową i na końcu rury nałożyć zatyczkę.

• Końcówkę rury osłonowej przymocować do ramy.

• Zwinąć rurę osłonową wraz z wsuniętym do niej przewodem i bez załamywania przymocować do ramy.

Dodatkowa wskazówka dotycząca okien drewnianych

W przypadku konstrukcji drewnianych z dodatkowym słupkiem (grubość profilu min. 40 mm) przewód musi być przeciągnięty 
przez rowek słupka do obszaru luzu wrębowego świetlika. Z tego miejsca należy poprowadzić go przez ramę bezpośrednio 
do puszki rozdzielczej.

Dodatkowe wskazówki dotyczące okien z PCV

Jeśli geometria profilu PCV dopuszcza mocowanie jedynie w obrębie stalowego zbrojenia, wówczas może to prowadzić do 
zakłócenia funkcjonowania przełącznika magnetycznego.

Aby zapobiec uszkodzeniom przełącznika magnetycznego przy instalacji w ramie, 
nie należy przesuwać przełącznika ciągnąc go za przewód! 

Elementy mocujące ramę okna (np. kotwy murarskie lub kołki) mogą uszkodzić kabel 
podczas jego instalacji. Dlatego w trakcie prowadzenia przewodów należy uwzględ-
nić powierzchnie mocowania pod elementy montażowe ramy.
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AEROCONTROL Katalog produktów
Ukryty montaż przełącznika magnetycznego bez aprobaty VdS

Opis Rodzaj monitorowania Rodzaj styku

UMS124
Karton zawiera 10 elementów:
-- przełącznik magnetyczny
-- śruby montażowe

• monitoring zamknięcia
• sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem

• styk przełączany

UMS1080
Karton zawiera 10 elementów:
-- przełącznik magnetyczny
-- śruby montażowe

• połączony monitoring otwarcia i zamknięcia
• monitoring zamknięcia
• monitorowanie pozycji uchyłu (bez VdS)

• zamykający
• linia antysabotażowa
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Katalog produktów AEROCONTROL
Przełącznik magnetyczny typu UMS124 - 3-żyłowy (bez aprobaty VdS)

Specyfikacja techniczna

Opis nr elementu kolor długość przewodu szt.

Przełącznik magnetyczny UMS124 ZUMS1090 - 096010 biały 6 m 1

ZUMS1090 - 096020 biały 6 m 10

Specyfikacja techniczna
Kontakt roboczy styk przełączany

Materiał obudowy polistyren

Przewód 6 m przewód LIYY 3 x 0,14 mm2 

Obciążenie styku 3 W

Napięcie prądu stałego na czujniku max. 30 V DC

Natężenie prądu stałego na czujniku max. 0,2 A

Temperatura przy podłączonym na stałe przewodzie -25 °C do + 70 °C

Temperatura przy ruchomym przewodzie   -5 °C do + 50 °C

Prześwit pomiędzy magnesami 12 mm

Klasa środowiskowa do VdS 2110 skasowany

Stopień ochrony zgodnie z DIN 40050 wodoodporny IP 68

Zawartość opakowania przełącznik magnetyczny przyklejany do elementu montażowego

Wskazówka: Należy przestrzegać wskazówek mówiących o możliwych źródłach błędów.

1
4

2

A

A Rodzaj styku:  
styk przełączany

1 biały

2 zielony

4 brązowy
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AEROCONTROL Katalog produktów
Przełącznik magnetyczny typu UMS124 - 3-żyłowy (bez aprobaty VdS)

Dane techniczne

Kontrola otwarcia, monitorowanie i zamknięcia, 
połączony monitoring otwarcia i zamknięcia 

Klasa VdS brak

Liczba linii  
przyłączeniowych

3

Kontakt roboczy • styk przełączany (po zetknięciu z magnesem, jeden styk jest otwierany, a jeden zamykany)
• sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem

Alarm przy • otwarciu okna lub drzwi 
• uruchomieniu drzwi

Wskazówki dotyczące podłączenia

• Podłączenie przewodów musi zostać ustalone na podstawie pomiarów. 

Wskazówka: Należy przestrzegać wskazówek mówiących o możliwych źródłach błędów strona 37.

Przełącznik magnetyczny może ulec uszkodzeniu wskutek zbyt wysokiego 
napięcia lub natężenia prądu! Do sprawdzenia przełącznika magnetyczne-
go służy urządzenie kontrolne ZUPG0010 lub dostępny na rynku miernik  
cyfrowy z testerem ciągłości. Nigdy nie używać próbówki. Nie wolno prze-
kroczyć parametrów technicznych przełącznika magnetycznego.
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Katalog produktów AEROCONTROL
Przełącznik magnetyczny typu UMS1080 - 4-żyłowy (bez aprobaty VdS)

Specyfikacja techniczna

opis nr elementu kolor długość przewodu szt.

Przełącznik magnetyczny UMS1080 ZUMS1080 - 096010 biały 10 m 1

ZUMS1080 - 096020 biały 10 m 10

ZUMS1080 - 040010 stal nierdz. srebrny 10 m 1

ZUMS1080 - 040020 stal nierdz. srebrny 10 m 10

Specyfikacja techniczna
Kontakt roboczy A/zamykający

Materiał obudowy polistyrol

Przewód 10 m Kabel LIYY 4 x 0,14 mm2 

Obciążenie styku 5 W

Napięcie prądu stałego na czujniku max. 100 V DC

Natężenie prądu stałego na czujniku max. 0,5 A

Temperatura przy podłączonym na stałe przewodzie -25 °C do + 70 °C

Temperatura przy ruchomym przewodzie   -5 °C do + 50 °C

*Prześwit pomiędzy magnesami 9 mm

Stopień ochrony zgodnie z DIN 40050 IP 68

Zawartość opakowania przełącznik magnetyczny z zestawem montażowym i śrubami

Wskazówka: ze względów bezpieczeństwa wszystkie przewody są w tym samym kolorze.  
                       Należy przestrzegać wskazówek mówiących o możliwych źródłach błędów strona 37.
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AEROCONTROL Katalog produktów
Przełącznik magnetyczny typu UMS1080 - 4-żyłowy (bez aprobaty VdS)

Specyfikacja techniczna

Kontrola otwarcia, Kontrola zamknięcia, 
połączony monitoring otwarcia i zamknięcia 

Klasa VdS brak

Liczba linii  
przyłączeniowych

4

Kontakt roboczy • zamykający (zamknięty po zetknięciu z magnesem) 
w celu zamknięcia lub otwarcia monitorowania

Alarm przy • otwarciu okna lub drzwi
• uruchomieniu drzwi
• gwałtownym przemieszczeniu sworznia ryglującego

Wskazówki dotyczące  
podłączenia

• Podłączenie przewodów musi zostać ustalone na podstawie pomiarów. 

Wskazówka: ze względów bezpieczeństwa wszystkie przewody są w tym samym kolorze.  
                       Należy przestrzegać wskazówek mówiących o możliwych źródłach błędów strona 37.

Przełącznik magnetyczny może ulec uszkodzeniu wskutek zbyt wysokiego 
napięcia lub natężenia prądu! Do sprawdzenia przełącznika magnetyczne-
go służy urządzenie kontrolne ZUPG0010 lub dostępny na rynku miernik  
cyfrowy z testerem ciągłości. Nigdy nie używać próbówki. Nie wolno prze-
kroczyć parametrów technicznych przełącznika magnetycznego.
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Katalog produktów AEROCONTROL
Wskazówki dotyczące instalacji i montażu

Możliwe przyczyny błędów

• Zmiażdżenie przewodu (brak osłony)

• Zbyt wysokie napięcie lub natężenie prądu

• Działanie sił zewnętrznych (uderzenia, upadki, nie używać młotka)

• Odległość między stykami/ pozycji w instalacji (szczelina przylgowa/duże wymiary komory)

• Przeciążenia indukcyjne i pojemnościowe (np.przekaźnik, nieodpowiedni miernik)

• Nadmierna temperatura (zakres temperatury > 75 °C)

• Zmiany pola magnetycznego stali

• Materiały ferromagnetyczne np. zbrojenie, mogą wpłynąć na zmianę odległości między stykami

• Nie zastosowano antymagnetycznych śrub mocujących

Rozmieszczenie przełącznika magnetycznego i sworznia magnetycznego

Przesunięcie sworznia magnetycznego do przełącznika magnetycznego

Uwzględnienie przesunięcia okuć do wylicze-
nia pozycji montażowej
pozycja otwarcia 
odległość X = przesunięcie + Y

Odległości pomiędzy przełącznikami w pozycji 
zamkniętej.

Przełącznik  
magnetyczny

wymiar Y

UMS124  12 mm +2

UMS1080 9 mm +2

System okuć Hub

FAVORIT 16 mm
TITAN iP 18 mm
TITAN AF 18 mm

przełącznik magnetyczny

krawędź wrębu skrzydła

środek rowka  
okuciowego

4 mm +1

Y

X

Hub

Aby w razie potrzeby móc bezpiecznie wymienić przełącznik magnetyczny i zabez-
pieczyć się przed ewentualnymi reklamacjami (np. zerwanie czy zmiażdżenie prze-
wodu) należy podczas montażu zastosować dodatkową osłonę.
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AEROCONTROL Katalog produktów
Wskazówki do montażu i instalacji

Warunki instalacji

Przykłady instalacji

Prowadzenie przewodu ukryte w ramie

Położenie montażowe przełącznika 
magnetycznego

najwyższy poziom okna lub konstrukcji drzwiowej - patrz strona 14

Wiercenie • Ø 2 mm i Ø 10 mm dla przełącznika magnetycznego w ramie
• Ø 10 mm jako otwór przelotowy do układania przewodów

Mocowanie przełącznika  
magnetycznego

• niemagnetyczne śruby (w zestawie)
• patrz specyfikacja techniczna

Instalacja PCV
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Katalog produktów AEROCONTROL
Instalacja przewodów

W trakcie rozmieszczania przewodów łączeniowych od ościeżnicy do magistrali BUS lub puszki rozdzielczej dla jednostki central-
nej systemu antywłamaniowego, należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami. Przewód należy po-
prowadzić za przełącznikiem magnetycznym i utworzyć pętlę stanowiącą ochronę i rezerwę do późniejszych modyfikacji. Aby to 
zrobić, zaleca się zastosowanie rury osłonowej, która umożliwia zginanie (promień r = 20 mm) bez załamywania osłony.

Należy unikać mechanicznego obciążania przełącznika magnetycznego przez uderzenia, upadki itp., gdyż może to doprowa-
dzić do zniszczenia przełącznika. Nie wolno montować przełącznika magnetycznego za pomocą dużych narzędzi, np. młotka. 
Należy go umieścić i dopasować ręcznie!

• W przypadku prowadzenia przewodu na zewnątrz zaleca się zastosowanie peszla.

• Przewód należy wprowadzić do dolnego otworu i przepchać.

• Przełącznik magnetyczny należy wsunąć ręcznie do otworu.

• Przymocować przełącznik za pomocą załączonych w zestawie, niemagnetycznych śrub.

• Przełącznik magnetyczny nie może zostać zamontowany na ramie ani na murze.

Przy użyciu elastycznej rury osłonowej:

• Zatyczkę rury osłonowej należy przeciągnąć przez przewód, aż do ościeżnicy. Należy przy tym zwrócić uwagę na odpo-
wiedni kierunek zatyczki względem rury osłonowej.

• Przeciągnąć przewód przez rurę osłonową i na końcu rury nałożyć zatyczkę.

• Końcówkę rury osłonowej przymocować do ramy.

• Zwinąć rurę osłonową wraz z wsuniętym do niej przewodem i bez załamywania przymocować do ramy.

Dodatkowa wskazówka dotycząca drewnianych okien

W przypadku konstrukcji drewnianych z dodatkowym słupkiem (grubość profilu min. 40 mm) przewód musi być przeciągnięty 
przez rowek słupka do obszaru luzu wrębowego świetlika. Z tego miejsca należy poprowadzić go przez ramę bezpośrednio 
do puszki rozdzielczej.

Dodatkowe wskazówki dotyczące okien z PCV

Jeśli geometria profilu PCV dopuszcza mocowanie jedynie w obrębie stalowego zbrojenia, wówczas może to prowadzić do 
zakłócenia funkcjonowania przełącznika magnetycznego.

Aby zapobiec uszkodzeniom przełącznika magnetycznego przy instalacji w ramie, 
nie należy przesuwać przełącznika ciągnąc go za przewód! 

Elementy mocujące ramę okna (np. kotwy murarskie lub kołki) mogą uszkodzić kabel 
podczas jego instalacji. Dlatego w trakcie prowadzenia przewodów należy uwzględ-
nić powierzchnie mocowania pod elementy montażowe ramy.
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AEROCONTROL Katalog produktów
Montaż standardowy przełącznika magnetycznego bez aprobaty VdS

Opis Typ monitorowania Rodzaj styku

UMS004
Karton zawiera 25 elementów:

-- przełącznik magnetyczny
-- obudowa przełącznika magne-

tycznego
-- obudowa magnesu
-- podkładki
-- śruby montażowe

• monitoring otwierania
• sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem

• styk przełączany
• linia antysabotażowa

do tego magnes zewnętrzny
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Katalog produktów AEROCONTROL
Przełącznik magnetyczny typu UMS004 - 5-żyłowy styk przełączany (bez aprobaty VdS) 
Specyfikacja techniczna

opis nr elementu kolor długość przewodu szt.

Przełącznik magnetyczny UMS004 878538 biały 6 m 1

265574 biały 6 m 25

Typ magnesu 100 878743 - - 1

266250 - - 25

Specyfikacja techniczna
Kontakt roboczy

Materiał obudowy

Kolor

przewód

Obciążenie styku 

Napięcie prądu stałego na czujniku max.

Natężenie prądu stałego na czujniku.

Temperatura przy podłączonym na stałe przewodzie

Temperatura przy ruchomym przewodzie

Stopień ochrony zgodnie z DIN 40050 wodoodporny

Wskazówka: ze względów bezpieczeństwa wszystkie przewody są w tym samym kolorze.  
                       Należy przestrzegać wskazówek mówiących o możliwych źródłach błędów.

a1-a3 rodzaj styku:  
styk przełączany

b1-b2 linia antysabotażowa

Wskazówka: wymagany magnes należy zamówić oddzielnie.

a1
a2

a3
b1

b2

styk przełączany
PCV
biały

LIYY 5 x 0,14 mm2

3 W
30 V DC

0,2 A
-25 °C do + 70 °C
-5 °C do + 50 °C

IP 68
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Przełącznik magnetyczny typu UMS004 - 5-żyłowy (bez aprobaty VdS) 
Dane techniczne

Monitoring otwarcia 

Klasa VdS brak

Liczba linii  
łączeniowych

5

Kontakt roboczy • styk przełączany (po zetknięciu z magnesem, jeden styk jest otwierany, a jeden zamykany)
• sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem

Alarm przy • otwarciu okna lub drzwi

Wskazówki dotyczące 
podłączenia

• Podłączenie przewodów musi zostać ustalone na podstawie pomiarów.

Przełącznik magnetyczny może ulec uszkodzeniu wskutek zbyt wysokiego na-
pięcia lub natężenia prądu! Do sprawdzenia przełącznika magnetycznego słu-
ży urządzenie kontrolne ZUPG0010 lub dostępny na rynku miernik cyfrowy 
z testerem ciągłości. Nigdy nie używać próbówki. Nie wolno przekroczyć 
para-metrów technicznych przełącznika magnetycznego.
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Katalog produktów AEROCONTROL
Montaż przełącznika magnetycznego typu UMS004 (bez aprobaty VdS)

Instalacja w oknach drewnianych

�
��
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�

�
�	

��

�������

� ��

�������

Odległość w pionie od wrębu ramy Montaż na oknach drewnianych

��

�������

Montaż na oknach drewnianych
dźwiękoszczelnych

Instalacja w oknach PCV

�������

�
�	

��



�
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�

�

�����

��������

Odległość w pionie od wrębu ramy Mocowanie okien PCV

Warunki montażowe

Prowadzenie przewodu na ramie z odpowiednim olistwowaniem, natynkowo

Pozycja montażowa przełącznika 
magnetycznego

na górze, poziomo na ramie okna lub drzwi

Pozycja montażowa magnesu na górze, poziomo na skrzydle okna lub drzwi

Wiercenie Ø 2 mm 

Wymiary montażowe patrz “Pozycje montażowe w oknach z PCV” i “Pozycje montażowe w okna drewnianych”

Mocowanie od przełącznika ma-
gnetycznego i magnesu

niemagnetyczne śruby (w zestawie)
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Sposób montażu

1 Podkładka wyrównująca

2 Obudowa przełącznika

3 Przełącznik magnetyczny

4 Pokrywa obudowy przełącznika

5 Śruba 2,9 x 19

6 Pokrywa obudowy magnesu

7 Magnes (zamawiane osobno)

8 Śruba 2,9 x 9,5

9 Podstawa magnesu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Montaż

• Zaznaczyć miejsca na otwory dla śrub mocujących poziomo u góry w ościeżnicy i na skrzydle. Należy przy tym stosować
się do informacji z rozdziałów „Instalacja w oknach drewnianych” i „Pozycja montażowa w oknach z PCV”.

• Wywiercić otwory Ø 2 mm (pod śruby mocujące) w ramie i w przyldze skrzydła.

• Do ościeżnicy przymocować za pomocą śrub niemagnetycznych 2,9 x 19 (5) zawartych w zestawie:
– od 1 do 3 podkładki wyrównujące (1) (w zależności od typu okna).
– obudowę przełącznika (2) pod przełącznik magnetyczny (3).
Zob. rozdziały „Instalacja w oknach drewnianych” i „Instalacja w oknach PCV”.

• Wsunąć przełącznik magnetyczny (3) aż do zaskoczenia zatrzasku w obudowie przełącznika (2).

• Poprowadzić przewód wzdłuż ramy, aż do puszki rozdzielczej systemu antywłamaniowego i odpowiednio ukryć pod listwami.

• Nałożyć pokrywę obudowy przełącznika (4).

• Przymocować podstawę magnesu (9) pod magnes (7) za pomocą zawartych w zestawie śrub niemagnetycznych 2,9 x 9,5 (8)
na skrzydle.

• Umieścić magnes (7) w podstawie (9).

• Nałożyć pokrywę magnesu (6).

Instalacja przewodów

Przewód czujnika magnetycznego należy ułożyć wzdłuż ramy, a następnie natynkowo doprowadzić do puszki rozdzielczej systemu 
antywłamaniowego. W celu ochrony przewodu przed uszkodzeniami należy na całej jego długości zastosować odpowiednie rury lub 
listwy osłonowe.
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Magnesy
Dostępne rodzaje i zastosowanie6



Opis Konstrukcja Typ
 konstrukcji

Magnes zatrzaskiwany
ZUMA0010

• zatrzaskiwany na listwie napędowej, brak aprobaty VdS TITAN iP

Magnes 
PUMA0010

• magnes z tulejką, do elementów HS PORTAL HS

Magnes 
ZUMA002

• magnes wpuszczany

Magnes przykręcany 
ZUMA0030

• przykręcany w rowku okuciowym wszystkie

Magnes 
ZUMA0040

• montowany w miejscu płytki zabezpieczającej narożnika A300

Magnes 
ZUMA0050

• do profili bez rowka okuciowego

Magnes 
ZUMA0060

• do profili bez rowka okuciowego

Magnes zatrzaskiwany
ZUMA0500

• zatrzaskiwany na listwie napędowej Roto NT

Uchwyt pod magnes UE
ZFUE0010

• do zatrzaskiwania na listwie o szerokości 2 - 2,2 mm wszystkie

Prowadzenie UE •montowany w miejscu płytki zabezpieczającej FAVORIT

Magnes typu 100 • do przełącznika magnetycznego UMS004
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Katalog produktów AEROCONTROL
Opis nr elementu kolor szt.

Magnes zatrzaskiwany AEROCONTROL ZUMA0010-10001_ titan silber 1

ZUMA0010-10002_ titan silber 25

Magnes zatrzaskiwany

Magnes z tulejką do PORTAL HS

Opis nr elementu kolor szt.

Magnes AEROCONTROL PORTAL-HS UMA002 PUMA0010-02101_ RAL 7035 jasnoszary 1

PUMA0010-02102_ RAL 7035 jasnoszary 25

Magnes wpuszczany ø 8L

Opis nr elementu kolor szt.

Magnes wpuszczany AEROCONTROL ZUMA0020-09401_ chrom 1

ZUMA0020-09402_ chrom 25
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Magnes do rowka okuciowego

Opis nr elementu kolor szt.

Magnes przykręcany AEROCONTROL ZUMA0030-10001_ titan silber 1

ZUMA0030-10002_ titan silber 25

Magnes montowany w miejscu płytki zabezpieczającej narożnika

Opis nr elementu kolor szt.

Magnes przykręcany AEROCONTROL ZUMA0040-10001_ titan silber 1

ZUMA0040-10002_ titan silber 25

Magnes mocowany we wrębie skrzydła

Opis nr elementu kolor szt.

Magnes przykręcany AEROCONTROL ZUMA0050-10001_ titan silber 1

ZUMA0050-10002_ titan silber 25
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Magnes mocowany we wrębie skrzydła

Opis nr elementu kolor szt.

Magnes przykręcany AEROCONTROL ZUMA0060-10001_ titan silber 1

ZUMA0060-10002_ titan silber 25

Magnes do Roto NT

Opis nr elementu kolor szt.

Magnes zatrzaskiwany AEROCONTROL ZUMA0500-10001_ titan silber 1

ZUMA0500-10002_ titan silber 25

Uchwyt pod magnes

Opis nr elementu kolor szt.

Uchwyt pod magnes UE ZFUE0010-04005_ stal nierdz. srebrny 50
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Magnes montowany w miejscu płytki zabezpieczającej narożnika

Magnes do przełącznika magnetycznego UMS004 

Opis nr elementu kolor szt.

Prowadzenie magnesu przykręcanego UE AEROCONTROL 713570 titan silber 1

295632 titan silber 25

Opis nr elementu kolor szt.

Magnes typu 100 878743 1

266250 25
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Elementy montowane  
na skrzydle7



54 Stand: 08.2017

AEROCONTROL Produktkatalog

System okuć TITAN AF

Opis nr elementu
Narożnik AF VSO UE TEUL4100

Listwa rozwórki AF V-V Gr.1 UE TSSV0340

Łącznik AF/UE Gr.1 TZZS0160

System okuć TITAN iP

Opis nr elementu
Naroże VSO/A UE 1M TEVR0080

Naroże VS/A UE 1M 1S TEVR0310

Listwa rozwórki UE Gr.1 1M TSSK1060

Listwa rozwórki FFA UE Gr.1 1M TSSK1140

Łącznik UE 1M TZOS0010

Łącznik Gr.1 + UE TZZS0190

System okuć PORTAL PSK 200 ZPLUS 

Opis nr elementu
Łącznik-UE Gr.23 MV TS 716519/306468



Produktkatalog AEROCONTROL
Dane techniczne

Opis nr elementu
wymiary (mm)

A B C

TEUL4100-... Narożnik AF VSO UE 1M 1RS 140 140 63 4

Podczas montażu należy uwzględniać wytyczne dotyczące po-
szczególnych grup produktowych.

C

A

C
B

System okuć TITAN AF

Informacje handlowe 
Opis nr elementu powierzchnia szt.

Narożnik AF VSO UE 1M 1RS TEUL4100-10001_ titan silber 1

TEUL4100-10005_ titan silber 50

Narożnik AF VSO UE
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Dane techniczne

Opis nr elementu FFB
wymiary (mm)

A B C D

TSSV0340-... Listwa rozwórki AF  V-V GR.1 UE 410 - 680 550 335 241 170 3

Podczas montażu należy uwzględniać wytyczne dotyczące po-
szczególnych grup produktowych. 

B CA

D

System okuć TITAN AF

Informacje handlowe 
Opis nr elementu powierzchnia szt.

Listwa rozwórki AF  V-V GR.1 UE TS TSSV0340-10001_ titan silber 1

TSSV0340-10004_ titan silber 25

Listwa rozwórki AF V-V Gr.1 UE
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Łącznik AF/UE Gr.1

Dane techniczne

Opis nr elementu FFB
wymiary (mm)

A B C

TZZS0160-... Łącznik AF/UE GR.1 1M/95 410 - 680 200 95 65 2

Podczas montażu należy uwzględniać wytyczne dotyczące po-
szczególnych grup produktowych. 

System okuć TITAN AF

BA

C

Informacje handlowe 
Opis nr elementu powierzchnia szt.

Łącznik AF/UE GR.1 1M/95 TZZS0160-10001_ titan silber 1

TZZS0160-10004_ titan silber 25
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Naroże VSO/A UE 1M

Dane techniczne

Opis nr elementu FFH FFB
wymiary (mm)

A B

TEVR0080-... Naroże VSO/A UE 1M 481 - 2360 481 - 1560 412 64 2

Podczas montażu należy uwzględniać wytyczne dotyczące poszczególnych grup  
produktowych.

System okuć TITAN iP

• Wskazówka:
W przypadku docinania elementu, będzie potrzebna dodatkowa śruba, 
ponieważ podczas docinania powstanie kolejny otwór.

A

B
200

Informacje handlowe 
Opis nr elementu powierzchnia szt.

Naroże VSO/A UE 1M TEVR0080-10001_ titan silber 1

TEVR0080-10004_ titan silber 25
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Naroże VS/A UE 1M 1S

Dane techniczne

Opis nr elementu FFH FFB
wymiary (mm)

A B C

TEVR0310-... Naroże VS/A UE 1M 1S 481 - 2360 481 - 1560 412 127 64 1

Podczas montażu należy uwzględniać wytyczne dotyczące poszczególnych grup  
produktowych.

System okuć TITAN iP

• Wskazówka: 
W przypadku docinania elementu, będzie potrzebna dodatkowa śruba,  
ponieważ podczas docinania powstanie kolejny otwór.

A

C

B

200

Informacje handlowe 
Opis nr elementu powierzchnia szt.

Naroże VS/A UE 1M 1S TEVR0310-10001_ titan silber 1

TEVR0310-10005_ titan silber 50
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Listwa rozwórki UE Gr.1 1M

Dane techniczne

Opis nr elementu FFB
wymiary (mm)

A B

TSSK1060-... Listwa rozwórki UE GR.1 1M 360 - 480 445 258 2

Podczas montażu należy uwzględniać wytyczne dotyczące po-
szczególnych grup produktowych.

System okuć TITAN iP

• montaż na luźnym ramiaku
• Należy przestrzegać: 

“Wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH)” 
Wytycznych dostawcy systemu profili (PCV, aluminium) lub przy profilach drewnianych należy zachować wytyczne normy DIN 68 121  
“Profile drewniane do okien i drzwi”

B

35

A

120

TSAK1010

TFKB

 

Informacje handlowe 
Opis nr elementu powierzchnia szt.

Listwa rozwórki UE GR.1 1M TSSK1060-10001_ titan silber 1

TSSK1060-10004_ titan silber 25
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Listwa rozwórki FFA UE Gr.1 1M

Dane techniczne

Opis nr elementu FFB
wymiary (mm)

A B

TSSK1140-... Listwa rozwórki FFA UE GR.1 1M 360 - 480 480 293 2

Podczas montażu należy uwzględniać wytyczne dotyczące po-
szczególnych grup produktowych.

System okuć TITAN iP

• montaż na skrzydle spawanym
• Należy przestrzegać: 

“Wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH)” 
Wytycznych dostawcy systemu profili (PCV, aluminium) lub przy profilach drewnianych należy zachować wytyczne normy DIN 68 121  
“Profile drewniane do okien i drzwi”

BA

120

TSAK1010

TFKB

Informacje handlowe 
Opis nr elementu powierzchnia szt.

Listwa rozwórki FFA UE GR.1 1M TSSK1140-10001_ titan silber 1

TSSK1140-10004_ titan silber 25
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Łącznik UE 1M

Dane techniczne

Opis nr elementu FFB
wymiary (mm)

A B

TZOS0010-... Łącznik UE 1M 591 - 1450 200 109 1

Podczas montażu należy uwzględniać wytyczne dotyczące po-
szczególnych grup produktowych.

System okuć TITAN iP

B

A

Informacje handlowe 
Opis nr elementu powierzchnia szt.

Łącznik UE 1M TZOS0010-10001_ titan silber 1

TZOS0010-10004_ titan silber 25
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Łącznik Gr.1 + UE

Dane techniczne

Opis nr elementu FFB
wymiary (mm)

A B

TZZS0190-... Łącznik GR.1+ UE 591 - 1450 200 64 1

Podczas montażu należy uwzględniać wytyczne dotyczące po-
szczególnych grup produktowych.

System okuć TITAN iP

B
ZUMA0010

A

Informacje handlowe 
Opis nr elementu powierzchnia szt.

Łącznik GR.1+ UE TZZS0190-10001_ titan silber 1

TZZS0190-10004_ titan silber 25
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Łącznik-UE Gr.23 MV TS

Dane techniczne

Opis nr elementu FFB
wymiary (mm)

A B

716519/306468 Łącznik-UE GR.23 MV TS 770 - 2000 155,5 229,5 3

Podczas montażu należy uwzględniać wytyczne dotyczące poszczególnych grup 
produktowych.

System okuć PORTAL PSK 200 ZPLUS 

B
A

Informacje handlowe 
Opis nr elementu powierzchnia szt.

Łącznik-UE GR.23 MV TS 716519 titan silber 1

306468 titan silber 20
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Dodatki8



Opis Zakres stosowania

UVG Przepust kablowy AEROCONTROL do pętli alarmowej na szybie

Przepust kablowy ze zintegrowaną  
złączką

do napędu (np. napędu klamki MH10)  
przewód 1 m / 2 m i przewód 4 m / 6 m

Przepust kablowy ze zintegrowaną złączką
(z przyłączem do pętli alarmowej na szybie)

do pętli alarmowej na szybie (VdS Klasa C)  
przewód 0,33 m / 6 m

Elastyczna rura osłonowa 
(wraz z dodatkami)

do ochrony przewodów łączeniowych przełącznika magnetycznego przed  
uszkodzeniem

Dodatki do rury osłonowej  
(uchwyty)

dodatkowe elementy do mocowania elastycznych rur osłonowych

Dodatkowa płytka dystansowa do przełącznika magnetycznego UMS001, UMS002 i UMS003

Zestaw wyłącznika bezpieczeństwa do sterowania pracą okapów kuchennych

Przekaźnik bezstykowy
do pętli alarmowej na szybie

nadajnik i odbiornik do bezdotykowego podłączenia pętli alarmowej  
na szybie

Urządzenie testujące do przełącznika  
magnetycznego
 

urządzenie kontrolujące poprawność działania przełącznika magnetycznego

Zaciski testowe do urządzenia testowego
 

pojedynczy zacisk testowy jako dodatek do urządzenia kontrolującego prze-
łącznik magnetyczny

Szablon wierceń

 

szablon wierceń do przełącznika magnetycznego UMS001, UMS002, 
UMS003, UMS1080

Szablon wierceń

 

szablony wierceń do przełącznika magnetycznego UMS011-EN
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Katalog produktów AEROCONTROL
UVG Przepust kablowy do pętli alarmowej na szybie 
Specyfikacja techniczna

Opis nr elementu kolor szt.

Magnes przykręcany AEROCONTROL 882627 titan silber 1

270059 titan silber 25

Zakres dostawy:
- 1 sprężyna
- 2 tulejki montażowe
- 2 zaślepki
- 4 wkręty 3 x 20 mm, typu SPS 7505 A2

Wskazówka:  
Przewód przyłączeniowy nie jest dostarczany  
w ramach zakresu dostawy!
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UVG Przepust kablowy do pętli alarmowej na szybie 
Montaż

• Średnica wewnętrzna sprężyny Ø 5,3 mm. max. grubość prze-
wodu: 4,5 mm do 4,9 mm.

• Aby zamontować osłonkę w profilu ramy, należy wywiercić otwory 
o średnicy Ø 10 mm w odległości 115 mm od krawędzi wrębu w 
dolnej części ramy.

• W przypadku profili drewnianych z luzem okuciowym 4 mm należy 
wykonać frezowanie przy użyciu szablonu H-4/18-9 (nr elementu 
157534). Szczegóły dotyczące frezowania patrz rysunek.

• Aby zamontować osłonki w profilu skrzydła, należy wywiercić otwór 
wiertłem Ø 10 mm w odległości 253 od dolnej krawędzi wrębu 
skrzydła w kierunku wrębu szybowego. Jeżeli w rowku okuciowym 
znajdują się okucia, wówczas należy przesunąć miejsce moco-
wania osłonki do zewnątrz w stosunku do listwy okuciowej.

• W przypadku profili z eurofalzem lub rowkiem euro, otwory należy 
wywiercić w odległości10 lub 11 mm od wewnętrznej krawędzi 
ramy. Należy zastosować szablon AEROCONTROL 12/4 (nr ele-
mentu 158395).

• Przepust kablowy np. do pętli alarmowej na szybie lub napędu 
należy przeciągnąć przez spiralną sprężynę i połączyć we wrębie 
szybowym. Miejsce połączenia należy uszczelnić za pomocą rurek 
termokurczliwych.

• Przykręcić osłonki w odpowiednich miejscach na skrzydle i na ramie.

1

2

3

2

1

4

1 osłonki

2 przewód

3 sprężyna

4 wkręt 3x20 typ SPS 7505 A2

9 mm

t=19 mm

25
3 

m
m

24
4 

m
m

73
 m

m
11

5 
m

m
Montaż w profilach drewnianych 4 mm

t= głębokość

skrzydło rama

krawędź  
felcu ramy

Montaż w profilach PCV i drewnianych 12 mm

skrzydło rama

krawędź  
felcu ramy
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Katalog produktów AEROCONTROL
Przepust kablowy ze zintegrowaną złączką 
Specyfikacja techniczna

Opis nr elementu kolor szt.

Przepust kablowy ze zintegrowaną złączką GZKT0010-021010 RAL 7035 jasnoszary 1

montowane 
 po stronie ramy

montowane  
po stronie skrzydła

Zakres dostawy:
- 1 listwa montażowa, montowana po stronie skrzydła
- 1 przewód ze spiralą
- 1 wtyczka, montowana po stronie ramy
- 1 podstawa/gniazdo, montowane po stronie ramy
- 4 wkręty montażowe 2,9 x 19 mm, A2, DIN 7982 

Przepust kablowy ze zintegrowaną złączką GZKT0010:
- 1 przewód, montowany po stronie skrzydła, 4 m
- 1 przewód, montowany na stronie ramy, 6 m 

Przepust kablowy ze zintegrowaną złączką GZKT0020:
- 1 przewód, montowany po stronie skrzydła, 1 m
- 1 przewód, montowany na stronie ramy, 2 m

• przewód 6-żyłowy, Ø 4,9 mm

• natężenie max. 48 V DC, pobór mocy max. 3,0 A

• spirala ze stali nierdzewnej jako osłona przewodu

• materiał przewodu: ołów, kadm, FCKW, bez halogenu
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Przepust kablowy ze zintegrowaną złączką z pętlą alarmową na szybie 
Specyfikacja techniczna

Opis nr elementu kolor szt. klasa VdS

Przepust kablowy ze zintegrowaną złączką VdS GZKT0030-021010 RAL 7035 jasnoszary 1 C

Wskazówka: 
- natężenie max. 48 V DC
- pobór mocy max. 2,0 A

montowane 
po stronie ramy

montowane  
po stronie skrzydła

Zakres dostawy:
- 1 listwa montażowa, montowana po stronie skrzydła
- 1 przewód ze spiralą
- 1 wtyczka, montowana po stronie ramy
- 1 podstawa/gniazdo, montowane po stronie ramy
- 4 wkręty montażowe 2,9 x 19 mm, A2, DIN 7982 
- 1 przewód, montowany po stronie skrzydła, 0,33 m
- 1 przewód, montowany po stronie ramy, 6 m

• VdS Klasa C do pętli alarmowej na szybie na szybie

• przewód 6-żyłowy, Ø 4,9 mm

• elastyczna spirala ze stali nierdzewnej jako osłona prze-
wodu

• materiał przewodu: ołów, kadm, FCKW, bez halogenu
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Prowadzenie przewodu 
Montaż

• Średnica wewnętrzna sprężyny wynosi 5,3 mm. Maksy-
malna grubość przewodu wynosi 4,9 mm.

• W celu montażu wtyczki wraz z podstawą w ramie należy 
wywiercić otwór Ø 7 mm.

• W przypadku profili drewnianych z luzem okuciowym 4 mm 
należy wykonać frezowanie przy użyciu szablonu H-4/18-9 (nr 
elementu 157534). Szczegóły dotyczące frezowania patrz 
rysunek na stronie 7.6.

• Aby zamontować listwę montażową w profilu skrzydła należy 
wywiercić otwór wiertłem Ø 7 mm na tym samym poziomie  
w rowku lub obok rowka okuciowego, kierując wiertło w 
stronę wrębu szybowego. Jeżeli w rowku okuciowym umiesz-
czone są okucia, wówczas należy przesunąć miejsce moco-
wania listwy montażowej do zewnątrz w stosunku do listwy 
okuciowej. (patrz rysunek na stronie 7.6).

• Przykręcić podstawę/gniazdo, wtyczkę i listwę montażową  
w odpowiednim miejscu na ościeżnicy. 

 
Należy zwrócić uwagę na wyprowadzenie przewo-
du z listwy montażowej, aby móc bezpiecznie otwie-
rać i zamykać okno – należy przeprowadzić pętlę  
7 mm powyżej otworu (przewód powinien mieć wy-
starczająco dużo luzu).
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4

2

5

2

1 listwa montażowa

2 wkręty 2,9x19 A2 DIN 7982

3 przewód ze spiralą

4 wtyczka

5 podstawa/gniazdo
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Elastyczna rura osłonowa

Dodatki rury osłonowej

Dodatki płytki dystansowej

Opis nr elementu szt.

Elastyczny peszel 882412 1

Opis nr elementu szt.

Dodatkowe uchwyty do rury osłonowej 315712 1

Opis nr elementu szt.

Płytka dystansowa stal nierdz. srebrna MRDZ0010-040040 25

Zakres dostawy:
- 1 elastyczny peszel
- 1 zaślepka
- 1 zakończenie
- 3 uchwyty montażowe

5+113,1+1

24
+0

,1

W zależności od sytuacji pod przełącznik magnetyczny może być użyta płytka dystansowa.
Możliwe przełączniki magnetyczne: UMS001, UMS002 i UMS003
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Ustawienia wyłącznika bezpieczeństwa 
Specyfikacja techniczna

Opis nr elementu szt.

Wyłącznik magnetyczny GMAS0010-096010 1

Specyfikacja techniczna
Zasilanie 230 V AC / 50 Hz

Pobór mocy ca. 3 W

Zdolność przełączania 230 V AC, 6 A, 1400 W, 1pol

Wymiary L = 135 mm, B = 65 mm, H = 75 mm

Waga ca. 350 g

Klasa ochrony I

Stopień ochrony IP 20

Materiał ABS

Zakres dostawy:
- 1 wyłącznik bezpieczeństwa z uziemieniem i 6m przewód z wtyczką
- 1 zestaw przełącznika magnetycznego (przełącznik magnetyczny, 

4 szt. wkrętów montażowych 2,2x6,5mm, 
magnes do systemu okuć Titan IP/AF lub FAVORIT)

- 1 instrukcja obsługi
- 1 etykieta ostrzegawcza
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Przekaźnik bezstykowy do pętli alarmowej na szybie 
Specyfikacja techniczna

Opis nr elementu szt.

Przekaźnik bezstykowy do pętli alarmowej na szybie ZUKU0010-096010 1

Specyfikacja techniczna
Napięcie robocze 9 - 15 V DC

Dopuszczalne zakłócenia max. 1,0 Vss

Pobór prądu spoczynkowego przy 12 V ca. 7 mA (max. 12 mA)

Pełny prąd obciążeniowy przy 12 V max. 22 mA

Pobór mocy przy 12 V 264 mW

Odległość pomiędzy montażem nadajnika a odbiornika min. 2 mm   -   max. 10 mm

Boczne przesunięcie montażu max. 3 mm

Odległość do części metalowych (wzmocnienie) min. 2 mm

Częstotliwość transmisji 145 kHz i 290 kHz ± 5 kHz

Wyjście alarmowe przełącznik elektroniczny

Max. wydajność przełączania 24 V DC, 200 mA, 300 mW

Rezystancja styków ok. 5 Ω
Pojemność równoległa ok. 10 nF

Przewód przyłączeniowy LIYY 6 x 0,14 mm² Cu ocynk, 
przeznaczony do systemu połączeń LSA-PLUS

Przewód wewnętrzny 4 czarny, 1 czerwony, 1 niebieski

Wymiary przewodu  Ø 3,8 mm, długość 6 m

Wymiary obudowy 68 x 30 x 10 mm

Materiał obudowy ABS

Kolor biały

Zakres temperatur -25 °C do + 70 °C

Stopień ochrony VdS-klasa środowiskowa IV; IP 67

Złączka do pętli alarmowej na szybie Typ LINK M1370, złącze do przekaźnika: B 4-żyłowe, 
wtyczka do alarmu na szybie: S 4-żyłowa

Kontrola otwarcia numer certyfikatu VdS klasa B G104510

Zakres dostawy:
- 1 nadajnik z przewodem przyłączeniowym biały, długość 6 m 
- 1 odbiornik z przewodem przyłączeniowym z pętlą alarmową na szybie 

biały, długość 0,5 m, 4-żyłowe złącze gniazdo i żółta osłonka
- 2 listwy mocujące białe, do montażu czołowego obudowy nadajnika i od-

biornika
- 4 wkręty 2,9 x 13, V2A, DIN 7982
- 4 wkręty 2,9 x 19, V2A, DIN 7982
- 4 wkręty 2,9 x 38, V2A, DIN 7982
- 1 instrukcja montażu

• nadajnik i odbiornik dla bezstykowego połączenia pętli alarmowej na 
szybie z centralą alarmową

• ochrona do IEC 529, Klasa ochrony IP 67
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Przekaźnik bezstykowy do pętli alarmowej na szybie

Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

• Montaż nadajnika i odbiornika wymaga przykręcenia elementów do profilu okna.

• Instalacja nadajnika w ramie odbywa się kompleksowo.

• W trakcie instalacji odbiornika w skrzydle okna należy po zamontowaniu okna i wyregulowaniu skrzydła zwrócić uwagę na 
oznaczenie kierunku montażu.

• Materiały ferromagnetyczne (np. stal i nikiel) w bezpośredniej bliskości ścieżki transmisji między nadajnikiem, a odbiornikiem 
mogą ograniczyć zasięg (uszczelnienia są dopuszczalne). 

• Montaż w materiałach ferromagnetycznych jest niedozwolony.

• W celu osiągnięcia optymalnej transmisji między nadajnikiem, a odbiornikiem należy zachować minimalny odstęp  
od materiałów ferromagnetycznych wynoszący 2 mm. Jeżeli taki odstęp nie został zachowany, należy w pojedynczych przy-
padkach sprawdzić, czy zasięg transmisji zachowuje wymagane parametry.

• Instalacja w ramie aluminiowej i skrzydle aluminiowym jest możliwa bez ograniczania zasięgu za pomocą bezstykowego 
przekaźnika do LM (nr materiału ZUKU0020-_ _ _ _ _ _) (zob. schemat odstępów). Odsłonięte powinny być wyłącznie czołowe 
powierzchnie transmitujące.

• Należy uwzględnić możliwość bocznego przesunięcia montażu o max. 3 mm, aby zagwarantować funkcjonal-
ność systemu w przypadku zmiany położenia miejsca montażu w zakresie dostępnej tolerancji.

Złącze wtyczkowe

• Zdjąć żółtą osłonę z gniazda linii łączących. Wyciągnąć zatyczkę bezpieczeństwa z wtyczki przełącznika alarmu  
(jeżeli jest). 

• Połączyć gniazdo z wtyczką przełącznika alarmu.

• Przed złączeniem grupy przełączników (czarne przewody wewnętrzne) po stronie nadajnika, należy sprawdzić  
złącze między linią 2 i 4 (np. za pomocą urządzenia testującego SIEGENIA (nr materiału ZUPG0010-_ _ _ _ _ _ ) lub za 
pomocą miernika).

• Opór transmisji przełączników pętli alarmowej w stanie spoczynku nie może przekroczyć 1 kΩ.

• Na każdą grupę przełączników mogą zostać użyte max. cztery bezstykowe przekaźniki.

• Znajdujące się w zestawie, obudowy montażowe przeznaczone do montażu czołowego są zbudowane asymetrycznie.  
W zależności od umiejscowienia (na odbiorniku i nadajniku) należy przymocować je klejem szybkoschnącym. Inne przy-
kłady instalacji systemu są dostępne na zapytanie.

Osłonę i zatyczkę należy zdjąć dopiero bezpośrednio przed montażem! 
Sprawdzić wtyczki pod kątem mechanicznej kompatybilności. W obszarze złą-
czy nie mogą znajdować się żadne ciała obce ani wilgoć.

Użycie bezstykowego przekaźnika do przełączników alarmu jako przełączni-
ków otwierania jest niedozwolone.
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Przekaźnik bezstykowy do pętli alarmowej na szybie

Zakres stosowania

Elektroniczny przekaźnik (nr elementu ZUKU0010-_ _ _ _ _ _) umożliwia bezstykowe przekazanie sygnału z przełączników pętli 
alarmowej do jednostki centralnej systemu alarmowego. Dwuczęściowy system składa się z nadajnika i odbiornika. Nadajnik 
montuje się w ramie monitorowanego okna. Naprzeciw niego w ruchomej części okna (na skrzydle), montuje się odbiornik.

Montaż z przesunięciem

Wyłącznik

Przykłady instalacji

min.
2 mm

max.
10 mm

max.
3 mm

max.
3 mm
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Przekaźnik bezstykowy do pętli alarmowej na szybie

Instrukcja sprawdzania bezstykowego przekaźnika

• Przed instalacją bezstykowego przekaźnika należy sprawdzić, czy gniazdo złącza pasuje do wtyczki przełącznika alarmu 
(zob. Specyfikacja techniczna). W przypadku niezgodnej pary złączy można zlutować odpowiednie żyły przewodu i zaizo-
lować rurką termokurczliwą. Więcej informacji znajduje się w ulotce w punkcie „Niekompatybilne złącza bezstykowego 
przekaźnika – pętla alarmowa na szybie” (ulotka informacyjna w zakresie dostawy produktu).

• W momencie gdy pętla alarmowa na szybie nie jest jeszcze zamontowana i podłączona, należy zmostkować oba 
wewnętrzne i oba zewnętrzne styki w 4-żyłowym gnieździe złączu.

• Z czterech czarnych żył w 6-żyłowym kablu nadajnika dwie są bezpośrednio złączone (2 i 4). Należy je odnaleźć za 
pomocą testera ciągłości lub omomierza. Do pozostałych dwóch czarnych żył (1 i 3) należy podłączyć tester ciągłości  
lub próbówkę.

• Następnie podłączyć do żyły + (czerwona) i - (niebieska) napięcie o wartości między 9 a 15 V DC. W tym celu można użyć 
zasilacza wtykowego o parametrach 12 V DC lub komorę na baterie 8 x 1,5 V (Mignon-AAA). Można również użyć baterii 
9 V, jednak po sprawdzeniu większej liczby bezstykowych przekaźników taka bateria szybko się rozładowuje.

• Przy podłączonym zasilaniu tester ciągłości lub próbówka powinny przy otwieraniu i zamykaniu okna zapalać  
się i gasnąć (zob. rozdział 1).

Złącza nadajnika

Przed podłączeniem należy zmierzyć parametry elektryczne przewodów doprowadzających.

Przełącznik jest otwarty w następujących sytuacjach:

• Odbiornik znajduje się za daleko od nadajnika.

• Przynajmniej jeden z bezpośrednio złączonych punktów w zakresie przełącznika alarmu/pętla alarmowa na szybie jest roz-
dzielony (zabezpieczenie sabotażowe czterożyłowego przełącznika lub pętla alarmowa na szybie).

• Zasilanie nadajnika zostało rozdzielone lub jest niewystarczające.

Ochrona środowiska

Mimo iż nasze produkty nie podlegają ustawie o urządzeniach elektronicznych, firma SIEGENIA-AUBI KG – tak jak dotychczas 
– nie tylko przestrzega zawartych w niej postanowień, lecz także całkowicie unika stosowania materiałów niebezpiecznych dla 
środowiska, o ile jest to technicznie możliwe. Nie należy wyrzucać urządzeń elektrycznych do domowego śmietnika.

Firma SIEGENIA-AUBI KG oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy Rady Unii Europejskiej 
2008/108/EC.
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czerw-

niebieski

niebie-czerwo-

1 3

4 2

przewód przyłączeniowy

Przed podłączeniem przewodów zasi-
lających należy sprawdzić elektrycz-
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Urządzenie testujące do przełącznika magnetycznego 
Specyfikacja techniczna

Dodatki urządzenia do testowego

Opis nr elementu szt.

Urządzenie testowe ZUPG0010-096010 1

Specyfikacja techniczna
Bateria 9 Volt E-Block, IEC 6LR61

Automatyczne wyłączanie po około 10 minutach

Połączony monitoring otwierania i zamykania IP 20

Wymiary 115 mm x 65 mm x 30 mm

Opis nr elementu szt.

Pojedyncze zaciski testowe do urządzenia testowego przełącznika magnetycznego ZUPK0010-099010 1

Zakres dostawy:
- 1 urządzenie testujące
- 6 zacisków testowych 
- 1 bateria
- 1 instrukcja obsługi

• Do kontroli wszystkich przełączników magne-
tycznych (bez UMS010-LSN)

6x

S O L U T I O N S
I N S I D E
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Urządzenie testujące przełącznik magnetyczny 
Przykłady zastosowania i podłączenia

Podłączenie przełącznika magnetycznego do urządzenia testowego odbywa się za pomocą zacisków sprężynowych przy 
przewodach pomiarowych, które stykamy z przewodami przełącznika magnetycznego (patrz rys.). Kolejność czynności 
jest dowolna. 
 
Włączyć urządzenie przyciskiem ON i otworzyć okno lub poruszyć klamką. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 min.

Przykłady połączeń

UMS001 UMS002 und UMS003

Gniazda pomiarowe nie mogą zostać połączone z przewodami znajdującymi 
się pod napięciem, gdyż urządzenie testowe może ulec zniszczeniu.

UMS001 / UMS011-EN
2 dowolne diody zaświecają się, gdy aktywny przełącznik magnetyczny 
UMS001 zostanie podłączony do urządzenia testowego. Po przesunięciu 
klamki z pozycji „otwarte” do „zamknięte” zaświecają się 2 kolejne diody. 
Przełącznik magnetyczny jest sprawny.

UMS002
4 dowolne diody zaświecają się, gdy aktywny przełącznik magnetyczny 
UMS002 zostanie podłączony do urządzenia testowego. Po przesunięciu 
klamki z pozycji „otwarte” do „zamknięte” zaświecają się 2 kolejne diody. 
Jednocześnie gasną 2 pozostałe diody. Przełącznik magnetyczny jest spraw-
ny.

UMS003
4 dowolne diody zaświecają się, gdy aktywny czujnik magnetyczny 
UMS002 zostanie podłączony do urządzenia testowego. Po przesunięciu 
klamki z pozycji „otwarte” do pozycji „zamknięte” zaświecają się 2 kolejne 
diody.

Przełącznik magnetyczny powinien zostać na nowo nastawiony, gdy po 
przesunięciu klamki z pozycji „otwarte” do „zamknięte” styk obcego pola 
magnetycznego się rozłączy i w dalszym ciągu świecą 4 diody.
Należy koniecznie sprawdzić odstęp między magnesem, 
a przełącznikiem magnetycznym! 

S O L U T I O N S I N S I D E

przewody  
pomiarowe

przełącznik magnetycznyurządzenie testujące  

przewody
4-żyłowe

S O L U T I O N S I N S I D E

przewody  
pomiarowe

przełącznik magnetycznyurządzenie testujące

przewody
6-żyłowe

Przejście
z “otwarty“ do “zamknięty”

Przejście
z “otwarty“ do “zamknięty”

Przejście
z “otwarty” do “zamknięty”

Przejście
z “otwarty” do “zamknięty”
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Szablon wierceń do przełącznika magnetycznego typu UMS001, UMS002, UMS003, 
UMS1080

Opis nr elementu

Szablon wierceń 12/4MM EV1
(do przełącznika magnetycznego UMS001, UMS002, UMS003, UMS1080)

158395
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Szablon wierceń do przełącznika magnetycznego typu UMS011-EN

Opis nr elementu

Szablon wierceń (do przełącznika magnetycznego UMS011-EN) TABL0360-5H9010

TITAN IP TITAN AF

W zależności od typu okuć, 
płytka blokująca musi być 
obrócona o 180°.

180° 180°

75 mm ± 0,25 73 mm ± 0,25
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ul.Ossowskiego 64

46-203 Kluczbork

POLSKA

Telefon: +48 77 4477700 

Telefax: +48 77 4477720 
info-pl@siegenia.com

www.siegenia.com

SIEGENIA na świecie:

Austria  Telefon: +43 6225 8301

Benelux Telefon: +32 9 2811312 

Białoruś  Telefon: +375 17 3143988 

Chiny  Telefon: +86 316 5998198 

Francja  Telefon: +33 3 8961831

Korea Południowa  Telefon: +82 31 7985590 

Niemcy  Telefon: +49 271 39310

Polska  Telefon: +48 77 4477700 

Rosja  Telefon: +7 495 7211762 

Szwajcaria  Telefon: +41 33 3461010  

Turcja Telefon: +90 216 5934151 

Ukraina  Telefon: +380 44 4637979 

Węgry  Telefon: +36 76 500810 

Wielka Brytania  Telefon: +44 2476 622000

Włochy Telefon: +39 02 9353601
Dane teleadresowe naszych oddziałów 

na całym �wiecie znajdziecie Państwo 

na www.siegenia.com
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