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DRIVE

Integrované zabezpečení polohy otevření a zavření pro dřevěná 
okna s vůlí v drážce 4 mm / 12 mm a pro plastová okna.
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1 Co znamená AEROCONTROL?

AEROCONTROL (magnetický spínač) od společnosti 
SIEGENIA byl vyvinut k tomu, aby se mechanická 
odolnost proti vloupání přes kování u oken a 
balkónových dveří rozšířila o elektronické zajištění. 
Spínač zde působí jako signalizační díl kování v rámci 
zabezpečovacího systému proti vloupání (EMS).

Kromě toho může AEROCONTROL v závislosti na 
provedení přebírat i další úkoly, např. ovládání klima a 
topení během větrání. Obě funkce lze rovněž vzájemně 
kombinovat.

1.1 Způsob fungování magnetického spínače

Každý magnetický spínač AEROCONTROL se musí 
používat v kombinaci s magnetem. Magnetické pole se 
přitom využívá k udržování kontaktů v magnetickém 
spínači (Reed spínač) v otevřeném nebo zavřeném 
stavu. Druh kontaktu závisí na provedení magnetického 
spínače. Změna magnetického pole mechanickým 
pohybem magnetu vede vždy ke změně spínacího stavu 
v magnetickém spínači.

Reed spínač je tvořen z feromagnetických spínacích 
jazýčků. Jazýčky jsou hermeticky těsně uzavřené a 
zatavené ve skleněné trubičce. Oba spínací jazýčky se 
vzájemně překrývají v minimálním délce. Když na tyto 
jazýčky působí odpovídající magnetické pole, pohybují 
se k sobě nebo od sebe. Kontaktní oblast spínacích 
jazýčků je potažena kovem (např. rhodium nebo 
ruthenium). Tyto tvrdé kontaktní plochy jsou důležité 
pro dosažení vysokých spínacích výkonů. Životnost 
činí v závislosti na zatížení a na spínači 10 milionů až 
1 bilion spínacích cyklů.

V závislosti na provedení jsou magnetické spínače se 
4pólovými nebo 6pólovými pevně namontovanými 
spínacími vodiči (spínacími lanky).

Všechny magnetické spínače uvedené v tomto katalogu 
výrobku jsou vhodné pro dřevěná i plastová okna. 
Při montáži se rozlišují skryté a viditelné magnetické 
spínače.

1.2 Předpoklady pro instalaci

U všech výrobků AEROCONTROL je před opuštěním 
našeho závodu kontrolována jejich bezvadná funkce. 
Kromě toho byly tyto výrobky ze strany VdS podrobeny 
vysokým zatížením a životnostním zkouškám. Aby se 
zabránilo škodám a reklamacím v důsledku neodborné 

montáže, je nutné dodržovat všechny body této 
technické dokumentace. 

Před každým pracovním krokem si pozorně přečtěte 
příslušný odstavec této dokumenatce a dodržujte 
uvedená pořadí pracovních kroků. 

Montáž a instalaci spínače AEROCONTROL smí provádět 
pouze následující osoby:

Montáž: odborný výrobce oken

Instalace: pro zařízení se schválením VdS musí instalaci 
provést certifikovaný zřizovatel alarmových zařízení.
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2 Co znamená integrované zabezpečení oken?

Nedopatřením otevřená okna bohužel nelze nikdy 
vyloučit – zejména tam, kde mnoho lidí obsluhuje 
mnoho oken. Dovnitř tak mohou snáze vniknout 
nezvaní hosté, může unikat cenná energie. To vše 
lze zabezpečit pomocí výrobku AEROCONTROL. 
Magnetické spínače v okně hlásí aktuální stav. 
Prostřednictvím centrální monitorovací jednotky lze 
např. vyvolat poplach u hlídací firmy. Kromě toho 
AEROCONTROL pomáhá při úspoře energie, protože jej 
lze použít k ovládání klima a topení. Když se otevřou 
okna, topení se automaticky vypne. To šetří peníze a je 
to dobré pro životní prostředí.

1.3 Pro zpracovatele

• univerzálně použitelné pro mnoho typů oken a 
balkonových dveří

• vhodné i pro dodatečné vybavení

• integrované v rámovém falcu nezávisle na profilu

•  možnost připojení na sběrnici BUS řídící techniky 
budovy

• rozsáhlé příslušenství pro zabezpečení skla a pro 
řízení digestoří

• zkoušeno spolkem VdS a podle typu spínače 
schváleno až do nejvyšší třídy zabezpečení C také 
jako viditelný magnetický spínač se schválením VdS 
a EN

1.4 Pro uživatele

• dodatečná bezpečnost v okně

• úspora nákladů na energii díky hlášení otevřených 
oken na zařízení centrální řídicí techniky budov 

• magnetický spínač s kontrolou sabotáže a cizího 
pole

1.5 Kompletní balíček řešení pro digestoře

Ohniště závislá na vzduchu v místnosti se díky použití 
zařízení na odvádění vzduchu rychle stávají opravdovým 
zdrojem nebezpečí. Tento uměle vytvářený podtlak 
vtahuje jedovaté spalovací plyny do místnosti. Proto 
smí být ohniště podle vyhlášky o ohništích provozována 
s digestořemi a jinými zařízeními pro odvod vzduchu 
pouze tehdy, je-li zajištěno odpovídající vyrovnání tlaku 
– nebo je-li důsledně zamezeno současnému použití. 
Jednoduché a současně bezpečné řešení zde nabízí 
bezpečnostní spínač pro odvod vzduchu: Propojený 
vodičem se speciálním magnetickým spínačem 
AEROCONTROL registruje stav okna a spíná digestoř 
teprve tehdy, když je připojené okno ve sklopené nebo 
v otevřené poloze.

Tento komplexní systém pro digestoře byl jako první 
zcela skrytě zabudovaný systém na trhu schválen 
Německým institutem pro stavební techniku (DIBt) jako 
kompletní produktová sada.

1.6 Pro zpracovatele

• schválení DIBt pro kombinovaný kompletní balíček, 
sestávající z bezpečnostního spínače pro odváděný 
vzduch a skrytého speciálního magnetického 
spínače AEROCONTROL

• splňuje zákonné požadavky seznamu stavebních 
pravidel a kominických spolků

• snadné, flexibilní zástrčkové spojení 
k magnetickému spínači díky délce kabelu 6 metrů

• s bezpečnostním třmenem pro zástrčku

• vhodné i pro dodatečné vybavení

1.7 Pro uživatele

• zákonem předepsané podle nařízení FeuVO § 4

• umožňuje současný provoz otevřených ohnišť a 
digestoří

• na okně kompletně skryté komponenty 
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3 Používání v souladu se stanoveným účelem

• U zařízení konformních s předpisy VdS se smí 
používat pouze spínače se schválením VdS.

• U ovládání digestoří se v Německu smí používat 
pouze bezpečnostní spínače pro odváděný vzduch 
se schválením DIBt.

• Magnetické spínače se v rámu musejí umístit tak, 
aby spínačem a kabelem nebylo možné manipulovat 
zvenku.

• Při výměně vadného magnetického spínače není 
rozdělení nebo změna (např. opravení, přiletování, 
...) stávajícího vedení povoleno. Magnetický spínač 
se musí vyměnit kompletně i s kabelem. Kabel 
je součástí stavebního celku zkoušeného podle 
směrnic VdS. Tento stavební celek se dodatečně 
nesmí měnit.

3.1 Klasifikace a schválení VdS

• Ve směrnici VdS pro zabezpečovací systémy proti 
vloupání č. VdS 2311 se píše: 
„Výběr a použití hlásičů vloupání se musí realizovat 
s přihlédnutím k příslušným zabezpečovacím 
úlohám, okolním vlivům a za dodržení návodů 
k montáži od majitele systému/výrobce“.

• Magnetické spínače podléhají speciálním 
požadavkům ohledně ochrany proti sabotáži 
a sledování sabotáže. Zpravidla jsou vybaveny 
sabotážní linkou. Proto také mají všechny vodiče 
stejnou barvu (bílou). Třídy lze zjednodušeně rozlišit 
následovně:

– Třída A: Žádná nebo jen nízká ochrana proti 
sabotáži, zpravidla žádná sabotážní linka.

– Třída B: Zvýšené požadavky na ochranu proti 
sabotáži, sabotážní linka je k dispozici.

– Třída C: Vysoké požadavky na ochranu proti 
sabotáži (např. před vnějším magnetickým 
polem), sabotážní linka je k dispozici

• Všechny certifikáty VdS lze obdržet na vyžádání

Používejte pouze komponenty od společnosti 
SIEGENIA, jinak zaniká schválení VdS.

3.2 Umístění magnetických spínačů

Umístění závisí na použitých dílech kování a na typu 
okna a musí být provedeno podle příslušných přehledů 
kování. Zařízení je konformní s VdS pouze tehdy, 
když poplašné hlášení není potlačováno přídavným 
magnetickým spínačem (např. zabezpečení sklopeného 
okna).

Výňatek ze směrnice VdS pro zabezpečovací systémy 
proti vloupání VdS 2311:  
„Hlásiče otevření musejí být na oknech a dveřích 
umístěny tak, aby každý druh otevření podle určení 
vyvolal hlášení. Montáž by se pokud možno měla 
provést uprostřed nahoře. Vzdálenost od strany 
otevírání – strany montáže – smí činit maximálně 
60 cm. U vícekřídlých dveří/bran a oken se na každé 
křídlo musí namontovat minimálně jeden hlásič 
otevření.“
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4 Pokyny k montáži

Aby byl zaručen hladký průběh zpracování objednávky 
spínače AEROCONTROL, musí se brát ohled na 
následující body:

• V rámci projekčních prací by mělo dojít k přesnému 
a podrobnému odsouhlasení se spolupracujícími 
partnery, jako např. zřizovateli poplašného zařízení, 
kteří provádějí připojovací rozhraní (rozdělovací 
krabice apod.).

• Ještě před expedicí a montáží se v dílně musí 
pomocí zkoušecího přístroje (viz příslušenství) 
provést funkční zkouška magnetických spínačů 

namontovaných v okně. Po montáži okna na stavbě 
by se měla rovněž provést dodatečná zkouška 
magnetických spínačů, aby se zabránilo možným 
reklamacím a funkčním poruchám připojených 
poplašných zařízení při přejímce.

• Přejímka by se měla zdokumentovat v přejímacím 
protokolu.

• Technické podklady v tomto registru se za účelem 
plánování a připojování musejí včas předat 
zúčastněným řemeslům k nahlédnutí.

5 Kontrolní seznam pro projektování

• Jaké požadavky jsou stanoveny?

• Je požadováno zabezpečení uzavření a otevření?

• Je nutná třída VdS?

• Skryté nebo viditelné magnetické spínače?

• Má být realizováno ovládání klima a topení?

• Má se použít magnetický spínač pro ovládání 
digestoře (srov. s vyhláškou o otevřených ohništích)?

• Jaké příslušenství je navíc požadováno (zabezpečení 
skla, kabelová průchodka atd.)?

• Kdo je zřizovatelem poplašného zařízení (zaslání 
technických listů)?

• Kdo je zákazník?

• Kdo je kompetentní k převzetí stavby?

• Kdo bude montovat kabel?

• Kam se musí montovat kabel?

• Jak dlouhý musí být kabel?

• Je kabel dostatečně upevněn v okenním rámu?

• Je požadováno připojení ke sběrnici LSN-BUS (místní 
bezpečnostní síť)?

• Kolik magnetických spínačů musí být zapojeno 
v řadě (je přípustných max. 20 kusů)?

• Jsou nutné protokoly o zkouškách pro okenní 
systém?

• Byl přejímací protokol podepsán přejímacím 
řemeslem?
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6 Doporučení pro přejímací protokol

Doporučujeme nechat si prostřednictvím přejímacího 
protokolu potvrdit bezchybnou montáž podle údajů 
výrobce a plnou funkčnost všech elementů s díly kování 
pro AEROCONTROL.

• Přejímací protokol by měl obsahovat následující 
údaje:

– Jaká okna/balkónové dveře byly vybaveny 
magnetickým spínačem a magnetickým čepem? 
Uveďte přesně v samostatné příloze, jednotlivá 
okna je nutné přiřadit k jednotlivým místnostem 
nebo, pokud je to známo, ke smyčkám 
poplašného zařízení.

– Jsou splněny požadavky VdS?

– Byly předány protokoly o zkouškách  
(např. certifikát VdS)?

– Uvedení přejímající odborné firmy  
(např. zřizovatel poplašného zařízení, odborná 
elektroinstalační firma).

– Je montáž kabelu na okenním rámu zajištěna 
proti jeho přiskřípnutí?

– Byla před montáží oken a po ní provedena 
funkční zkouška magnetických spínačů pomocí 
vhodného zkoušecího přístroje  
(např. zkoušecí přístroj pro magnetické spínače)?

– Je délka kabelů magnetických spínačů dostačující 
pro připojovací práce  
(standardní délka 6 m nebo 10 m)?

– Byly dodrženy předepsané montážní rozměry 
– vzdálenosti magnetických spínačů a 
magnetických čepů – podle zadání (magnetický 
spínač by měl reagovat, když se poloha kliky 
vychýlí o 30° z polohy zavřeno)?

– Kolik magnetických spínačů je zapojeno v řadě 
(max. 20)?

– Je zajištěna pozdější výměna magnetických 
spínačů (kabelový kanál)?

– Je kabel za magnetickým spínačem 
v zabudovaném stavu dostatečně upevněn pro 
úpravy/demontáž?

– Bylo přivedeno správné napájecí napětí?

– Byly použity pouze originální díly kování 
schválené výrobcem?

– Byly předány všechny potřebné dokumenty?
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1 Možné zabezpečovací funkce spínače AEROCONTROL

1.1 Zabezpečení uzavření

Pro zabezpečení funkce uzavření „uzavírací čep 
v protiplechu“. 

U funkce „Zabezpečení uzavření“ se kontroluje, jestli 
jsou okno nebo balkónové dveře uzavřené. K tomuto 
účelu se používá speciální díl kování s magnetickým 
čepem, který v poloze kování zavřeno sepne kontakt 
v magnetickém spínači. Magnetický spínač je spojen se 
zabezpečovacím zařízením proti vloupání. 

Pokud dojde k ovládání kliky okna nebo balkónových 
dveří nebo k pokusu o násilné posunutí uzavíracích 
čepů kování, pohne se magnetický čep směrem 
od magnetického spínače a přeruší spojení se 
zabezpečovacím zařízením proti vloupání. Tento impulz 
vyvolá prostřednictvím zabezpečovacího zařízení 
poplach.

1.2 Zabezpečení otevření

Pro kontrolu polohy křídla „otevřeno – křídlo nedoléhá 
na rám“.

U funkce „Zabezpečení otevření“ se kontroluje, jestli je 
křídlo okna nebo balkónových dveří zavřené. K tomuto 
účelu se používá magnet, který při zavřeném křídle 
prostřednictvím svého magnetického pole sepne 
kontakt v magnetickém spínači. Magnet nemusí být 
spojen se systémem kování. Magnetický spínač je 
spojen se zabezpečovacím zařízením proti vloupání. 
Pokud se křídlo okna nebo balkónových dveří otevře, 
pohne se magnet směrem od magnetického spínače. 
Na základě poklesu magnetického pole se kontakt 
otevře a přeruší spojení se zabezpečovacím zařízením 
proti vloupání. Tento impulz vyvolá prostřednictvím 
zabezpečovacího zařízení poplach.

1.3 Kombinované zabezpečení otevření a 
uzavření

Pro kontrolu funkce uzavření „uzavírací čep 
v protiplechu“ a pro kontrolu polohy křídla „otevřeno – 
křídlo nedoléhá na rám“. 

U kombinovaného zabezpečení uzavření a otevření se 
kontroluje jak otevření křídla okna nebo balkónových 
dveří, tak i jeho uzavření. K tomuto účelu se používá 
díl kování s magnetickým čepem, který v poloze kování 
uzavřeno sepne kontakt v magnetickém spínači. 

Magnetický spínač je spojen se zabezpečovacím 
zařízením proti vloupání. 

Pokud dojde k otevření křídla, ovládáním kliky 
nebo pokusem o násilné posunutí uzavíracích čepů 
kování, pohne se magnetický uzavírací čep směrem 
od magnetického spínače. Přeruší spojení se 
zabezpečovacím zařízením proti vloupání, resp. spojení 
s tímto zařízením vytvoří. Každý z těchto impulzů vyvolá 
prostřednictvím zabezpečovacího zařízení poplach.
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1.1 Sabotážní linka

Sabotážní linka je elektrický okruh, do něhož je 
přivedeno napětí. Elektrický okruh je napájen a 
kontrolován zabezpečovacím zařízením proti vloupání. 
Pokud se okruh např. z důvodu zničení kabelového 
spojení přeruší, vyvolá zabezpečovací zařízení poplach. 
U typů magnetických spínačů se sabotážní linkou jsou 
vzájemně spojena dvě stejně vypadající propojovací 
vedení magnetického spínače.

1.4 Zabezpečení před cizím magnetickým 
polem

U funkce „Zabezpečení před cizím magnetickým 
polem“ se kontroluje, jestli prostřednictvím cizího 
magnetického pole nemá dojít k manipulaci 
s magnetickým spínačem nebo klamání 
zabezpečovacího zařízení. K tomuto účelu se používá 
speciální magnetický spínač se dvěma kontakty, které 
jsou oba spojeny se zabezpečovacím zařízením proti 
vloupání.

Zatímco první kontakt reaguje na magnetické pole 
magnetu (zabezpečení uzavření a/nebo otevření), 
rozpojí se druhý kontakt pouze tehdy, když je zvenku 
pomocí feromagnetických látek přiloženo magnetické 
pole.

Každý z těchto impulzů vyvolá prostřednictvím 
zabezpečovacího zařízení poplach.

1.5 Druhy kontaktů

Druhy kontaktů jsou uváděny pomocí písmen a, b 
a c. Pozor! Nezaměňte s třídami VdS (velká 
písmena A, B, C)

a spínací

• v klidovém stavu 
otevřený (magnet 
nepřiložen)

• pokud se magnet 
posune, kontakt se 
zavře

b rozpínací

• v klidovém stavu 
uzavřený (magnet 
nepřiložen)

• pokud se magnet 
posune, kontakt se 
otevře

c přepínací
• může být připojen 

jako spínací nebo 
rozpínací kontakt
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Vysvětlení a popis

2
2 Poloha magnetického spínače na otevíravém/otevíravě sklopném okně

Výběr magnetického spínače
Třídy VdS

bez A B C

Zabezpečení otevření

Zabezpečení uzavření

Kombinované zabezpečení uzavření a otevření

Zabezpečení sklopeného okna

— — —

— — —

Druhy magnetických spínačů
(jeden magnetický spínač na 
křídlo)

UMS001 —

UMS002 —

UMS003 —

UMS004 — — —

UMS011-EN* —

UMS124 — — —

UMS1080 — — —

Zařízení je konformní s VdS pouze tehdy, když poplašné hlášení není potlačováno přídavným magnetickým spínačem 
(např. zabezpečení sklopeného okna)!

* Možnost zabezpečení uzavření pro zdvižně-posuvné dveře až do třídy VdS C
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1 Přehled magnetických spínačů – skryté se schválením VdS

Název 
materiálu Objednací číslo Barva Délka 

kabelu Bal.j. Druh zabezpečení Funkce 
zabezpečení

Třída VdS*
Schválení

UMS001

899526 bílá 6 m 1

kombinované zabezpečení 
uzavření a otevření

spínací
sabotážní linka

B

315101 bílá 6 m 25

899601 bílá 10 m 1

315187 bílá 10 m 25

899533 nerez stříbrná 6 m 1

315118 nerez stříbrná 6 m 25

UMS002

894415 bílá 6 m 1

kombinované zabezpečení 
uzavření a otevření
ovládání klima a topení

spínací
sabotážní linka
rozpínací

B
303993 bílá 6 m 25

899496 stříbrná 6 m 1

315071 stříbrná 6 m 25

UMS003

899564 bílá 6 m 1

kombinované zabezpečení 
uzavření a otevření se 
zabezpečením proti cizímu 
magnetickému poli

spínací
sabotážní linka
rozpínací

C

315149 bílá 6 m 25

899571 nerez stříbrná 6 m 1

315156 nerez stříbrná 6 m 25

315194 bílá 10 m 25

UMS011-EN

ZUMS5040-040010 nerez stříbrná 6 m 1 kombinované zabezpečení 
uzavření a otevření pro 
otevíravě-sklopná okna spínací

sabotážní linka

B
ENZUMS5040-040040 nerez stříbrná 6 m 25

ZUMS5060-040010 — 10 m 1 zabezpečení polohy zavření pro 
zdvižně-posuvné dveře C

ZUMS5060-040040 — 10 m 25

* Schválení VdS do délky kabelu 10 m.
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2 Magnetický spínač UMS001

• Druh kontaktu
– spínací (zavřený při nalehlém magnetu) pro 

zabezpečení uzavření příp. otevření
– sabotážní linka (nutná u třídy VdS B)

• Poplach při
– otevření okna / balkónových dveří
– manipulaci s klikou
– násilném posunutí uzavíracího čepu
– přerušení sabotážní linky

b1
b2a1

a2

a1-a2 spínací
b1-b2 sabotážní linka

Technické údaje
Druh kontaktu a
Materiál schránky ABS
Zatížení kontaktu 10 W
Spínací stejnosměrné napětí max. 100 V DC
Spínací stejnosměrný proud max. 0,5 A
Přechodový odpor max. (nová hodnota) 0,15 ohm
Teplota při pevně uloženém kabelu –20 °C až +70 °C
Teplota při pohyblivém kabelu –5 °C až +50 °C
Třída životního prostředí podle VdS 2110 III
Druh krytí IP 68
Kombinované zabezpečení otevření a uzavření – č. schválení VdS třída B: G 102515
Počet propojovacích vodičů 4
Minimální hodnoty pro spínač jsou: proud 0,05 mA a napětí 1 V DC

27 15

10

10 24

Upozornění: Za účelem zabezpečení proti manipulaci mají všechny vodiče stejnou barvu. Dbejte prosím upo-
zornění na možné zdroje poruch.
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3 Magnetický spínač UMS002

• Druh kontaktu:
– rozpínací (otevřený při nalehlém magnetu) pro 

ovládání, např. topení
– spínací (zavřený při nalehlém magnetu) pro 

zabezpečení uzavření příp. otevření
– sabotážní linka

• Poplach při
– otevření okna/balkónových dveří
– manipulaci s klikou
– násilném posunutí uzavíracího čepu
– přerušení sabotážní linky

b1
b2

c1
c2

a1
a2

a1-a2 spínací
b1-b2 rozpínací
c1-c2 sabotážní linka

Technické údaje Spínač pro zabezpečení 
uzavření

Přepínač jako rozpínací kontakt 
pro ovládání klima a topení

Druh kontaktu a b
Materiál schránky ABS ABS
Kabel LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL
Zatížení kontaktu 10 W 3 W
Spínací stejnosměrné napětí max. 100 V DC 30 V DC
Spínací stejnosměrný proud max. 0,5 A 0,2 A
Izolační odpor min. 109 ohm 109 ohm
Přechodový odpor max. (nová hodnota) 0,1 ohm 0,15 ohm
Teplota při pevně uloženém kabelu –20 °C až +70 °C –20 °C až +70 °C
Teplota při pohyblivém kabelu –5 °C až +50 °C –5 °C až +50 °C
Třída životního prostředí podle VdS 2110 III III
Druh krytí IP 68 IP 68
Kombinované zabezpečení otevření a uzavření – č. schválení VdS třída B: G 102521 třída B: G 102521
Počet propojovacích vodičů 6 6
Minimální hodnoty pro spínač jsou: proud 0,05 mA a napětí 1 V DC

32 15

10

10 24

Upozornění: Za účelem zabezpečení proti manipulaci mají všechny vodiče stejnou barvu. Dbejte prosím upo-
zornění na možné zdroje poruch.

Pozor! Propojovací vodiče pro rozpínací kontakt nesmí být připoje-
ny k zabezpečovacímu zařízení proti vloupání.
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4 Magnetický spínač UMS003

• Druh kontaktu:
– spínací (zavřený při nalehlém magnetu) pro 

zabezpečení uzavření příp. otevření
– rozpínací (kontakt se otevře při manipulaci 

cizím magnetem) pro zabezpečení proti cizímu 
magnetickému poli

– sabotážní linka

• Poplach při
– otevření okna/balkónových dveří
– manipulaci s klikou
– násilném posunutí uzavíracího čepu
– manipulaci pomocí vnějších magnetických polí
– přerušení sabotážní linky

b1

B A

b2
c1

c2
a1

a2

a1-a2 spínací

b1-b2 rozpínací (kontakt 
cizího pole)

c1-c2 sabotážní linka

Technické údaje Spínač pro zabezpečení 
uzavření

Rozpínač jako kontakt cizího 
pole

Druh kontaktu a b
Materiál schránky ABS ABS
Kabel LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL
Zatížení kontaktu 10 W 3 W
Spínací stejnosměrné napětí max. 100 V DC 30 V DC
Spínací stejnosměrný proud max. 0,5 A 0,2 A
Izolační odpor min. 109 ohm 109 ohm
Přechodový odpor max. (nová hodnota) 0,1 ohm 0,15 ohm
Teplota při pevně uloženém kabelu –25 °C až +70 °C –25 °C až +70 °C
Teplota při pohyblivém kabelu –5 °C až +50 °C –5 °C až +50 °C
Třída životního prostředí podle VdS 2110 III III
Druh krytí IP 68 IP 68
Kombinované zabezpečení otevření a uzavření – č. schválení VdS třída C: G 102063 třída C: G 102063
Počet propojovacích vodičů 6 6
Minimální hodnoty pro spínač jsou: proud 0,05 mA a napětí 1 V DC

32 15

10

10 24

Upozornění: Za účelem zabezpečení proti manipulaci mají všechny vodiče stejnou barvu. Dbejte prosím upo-
zornění na možné zdroje poruch.
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5 Magnetický spínač UMS011-EN pro otevíravě-sklopná okna

• Druh kontaktu
– spínací (zavřený při nalehlém magnetu) pro 

zabezpečení uzavření příp. otevření
– sabotážní linka (nutná u třídy VdS B)

• Poplach při
– otevření okna/balkonových dveří
– manipulaci s klikou
– násilném posunutí uzavíracího čepu
– přerušení sabotážní linky

Podložky RB/FPS 
(obr. se může lišit)

b1
b2a1

a2

a1-a2 spínací
b1-b2 sabotážní linka

Technické údaje
Druh kontaktu a
Materiál schránky ABS
Zatížení kontaktu 10 W
Spínací stejnosměrné napětí max. 100 V DC
Spínací stejnosměrný proud max. 0,5 A
Přechodový odpor max. (nová hodnota) 0,15 ohm
Teplota při pevně uloženém kabelu –20 °C až +70 °C
Teplota při pohyblivém kabelu –5 °C až +50 °C
Třída životního prostředí podle VdS 2110 III
Druh krytí IP 67
Kombinované zabezpečení otevření a uzavření – č. schválení VdS třída B: G 113515
Počet propojovacích vodičů 4
Minimální hodnoty pro spínač jsou: proud 0,05 mA a napětí 1 V DC

97
85 18

9,
5

A/B

Poloha zavřeno

Spínací vzdálenost A/B

2010

10

20

10

20

mm

mm

A
B

A 16 mm ±4 
Přitažení = kontakt se zavírá

B 19 mm ±4  
Odtažení = kontakt se otevírá

Upozornění: Za účelem zabezpečení proti manipulaci mají všechny vodiče stejnou barvu. Dbejte prosím upo-
zornění na možné zdroje poruch.
Upozornění: Potřebný křídlový díl kování a podložky se musejí objednat zvlášť (podložky RB/FPS viz profilové 
datové listy).
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6 Magnetický spínač UMS011-EN pro zdvižně-posuvné dveře

• Druh kontaktu
– Spínač pro zabezpečení uzavření
– sabotážní linka

• Poplach při
– otevření zdvižně-posuvných dveří
– manipulaci s klikou
– násilném posunutí uzavíracího čepu
– přerušení sabotážní linky

Technické údaje
Druh kontaktu a
Materiál schránky ABS
Zatížení kontaktu 10 W
Spínací stejnosměrné napětí max. 100 V DC
Spínací stejnosměrný proud max. 0,5 A
Přechodový odpor max. (nová hodnota) 0,15 ohm
Teplota při pevně uloženém kabelu –20 °C až +70 °C
Teplota při pohyblivém kabelu –5 °C až +50 °C
Třída životního prostředí podle VdS 2110 III
Druh krytí IP 67
Zabezpečení a uzavření – č. schválení VdS třída C: G 115049
Počet propojovacích vodičů 4
Minimální hodnoty pro spínač jsou: proud 0,05 mA a napětí 1 V DC

18,8 10 m

Ø
 6

Upozornění: Za účelem zabezpečení proti manipulaci mají všechny vodiče stejnou barvu. Dbejte prosím upo-
zornění na možné zdroje poruch.

b1
b2a1

a2

a1-a2 spínací
b1-b2 sabotážní linka





Magnetické spínače bez schválení VdS 4



05.201824/28 H69.MOT00S001CS

DRIVE
Magnetické spínače bez schválení VdS

4

1 Přehled magnetických spínačů bez schválení VdS

1.1 Skryté

Název 
materiálu Objednací číslo Barva Délka 

kabelu Bal.j. Druh zabezpečení Funkce zabezpečení

UMS124
ZUMS1240–040010 nerez stříbrná 10 m 1 zabezpečení uzavření

ovládání klima a topení
• přepínací

ZUMS1240–040040 nerez stříbrná 10 m 25

UMS1080

ZUMS1080–096010 bílá 10 m 1
kombinované zabezpečení uzavření a 
otevření
zabezpečení uzavření
zabezpečení otevření ve sklopené poloze

• spínací
• sabotážní linka

ZUMS1080–096020 bílá 10 m 10

ZUMS1080–040010 nerez stříbrná 10 m 1

ZUMS1080–040020 nerez stříbrná 10 m 10

1.1 Viditelné

Název 
materiálu Objednací číslo Barva Délka 

kabelu Bal.j. Druh zabezpečení Funkce zabezpečení

UMS004
878538 bílá 12 m 1 zabezpečení otevření

ovládání klima a topení
• přepínací
• sabotážní linka265574 bílá 12 m 25
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2 Magnetický spínač UMS124

• Druh kontaktu
– přepínací (u nalehlého magnetu jeden kontakt 

otevřený, jeden zavřený)
– pro ovládání klima a topení

• Poplach při
– otevření okna/balkónových dveří
– manipulaci s klikou

Podložky RB/FPS 
(obr. se může lišit)

1

c

2
3

c přepínací
1 bílá
2 hnědá
3 zelená

Technické údaje
Druh kontaktu c
Materiál schránky ABS
Vodič LIYY 3 x 0,14 mm2

Zatížení kontaktu 3 W
Spínací stejnosměrné napětí max. 30 V DC
Spínací stejnosměrný proud max. 0,2 A
Teplota při pevně uloženém kabelu –25 °C až +70 °C
Teplota při pohyblivém kabelu –5 °C až +50 °C
Druh krytí IP 68
Počet propojovacích vodičů 3

97
85 18

9,
5

Upozornění: Dbejte prosím upozornění na možné zdroje poruch.

Upozornění: Potřebný křídlový díl kování a podložky se musejí objednat zvlášť (podložky RB/FPS viz profilové dato-
vé listy).
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3 Magnetický spínač UMS1080

• Druh kontaktu
– spínací (zavřený při nalehlém magnetu) pro 

zabezpečení uzavření a otevření

• Poplach při
– otevření okna/balkónových dveří
– manipulaci s klikou
– násilném posunutí uzavíracího čepu

b1
b2a1

a2

a1-a2 spínací

b1-b2 sabotážní linka

Technické údaje
Druh kontaktu a
Materiál schránky polystyren
Vodič LIYY 4 x 0,14 mm2

Zatížení kontaktu 5 W
Spínací stejnosměrné napětí max. 100 V DC
Spínací stejnosměrný proud max. 0,5 A
Teplota při pevně uloženém kabelu –25 °C až +70 °C
Teplota při pohyblivém kabelu –5 °C až +50 °C
Světlá vzdálenost pro reakci s magnetickým čepem 9 mm
Druh krytí IP 68
Počet propojovacích vodičů 4

12

32 20 6 10

Upozornění: Za účelem zabezpečení proti manipulaci mají všechny vodiče stejnou barvu. Dbejte prosím upo-
zornění na možné zdroje poruch.
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4 Magnetický spínač UMS004 (viditelný)

• Druh kontaktu
– přepínací (u nalehlého magnetu jeden kontakt 

otevřený, jeden zavřený)
– pro ovládání klima a topení

• Poplach při
– otevření okna/balkónových dveří

UMS004 Magnet*

a1
a2

a3
b1

b2

a1-a3 přepínací

b1-b2 sabotážní linka

Technické údaje
Druh kontaktu c
Materiál schránky plast
Vodič LIYY 5 x 0,14 mm2

Zatížení kontaktu 3 W
Spínací stejnosměrné napětí max. 30 V DC
Spínací stejnosměrný proud max. 0,2 A
Teplota při pevně uloženém kabelu –25 °C až +70 °C
Teplota při pohyblivém kabelu –5 °C až +50 °C
Druh krytí IP 68
Počet propojovacích vodičů 5

46

10

9

Upozornění: Za účelem zabezpečení proti manipulaci mají všechny vodiče stejnou barvu. Dbejte prosím upo-
zornění na možné zdroje poruch.

*Magnet není součástí dodávky a musí se objednat zvlášť (objednací číslo: 878743).
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1 Upozornění k připojení

• Obsazení míst připojení se musí stanovit 
proměřením.

Magnetické spínače se mohou v důsledku velmi 
vysokých napětí a proudů poškodit! Ke zkoušení je 
vhodný zkoušecí přístroj pro magnetické spínače 
ZUPG 0010 nebo běžné digitální multimetry se 
zkoušečem propojení. Nikdy nepoužívejte 
žárovkový zkoušeč propojení. Technické údaje 
magnetického spínače nesmí být překročeny.

1.1 Možné zdroje poruch

• přiskřípnutí kabelu (žádná ochranná hadice)

• příliš vysoké připojovací napětí a příliš vysoké 
proudy

• působení vnějšího násilí (nárazy, údery, nepoužívejte 
kladivo)

• spínací vzdálenost/montážní poloha (vůle v drážce/
rozměr komory - příliš velké)

• indukční a kapacitní přetížení (např. relé, nevhodné 
měřicí přístroje)

• horko (teplotní rozsah > 75 °C)

• změna magnetického pole u oceli

• feromagnetické materiály, např. ocelové výztuhy, 
mění spínací vzdálenost

• nebyly použity antimagnetické upevňovací šrouby

Pro zajištění výměny magnetického spínače a 
zabránění případným reklamacím (např. přerušení 
kabelu nebo jeho přiskřípnutí) se při montáži musí 
použít ochranná hadice z programu příslušenství. 

1.2 Příklady montáže

UMS001, UMS002, UMS003 (montáž v dřevěném 
profilu)

UMS011-EN, UMS124 (montáž v plastovém profilu)

UMS1080
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1.3 Instalace kabelu

1.3.1 Všeobecné informace

Při instalaci propojovacích vodičů od rámu k ovládací 
sběrnici nebo odbočné krabici zabezpečovacího zařízení 
proti vloupání se musí dbát na ochranu propojovacích 
vodičů proti poškození a na vyměnitelnost 
magnetických spínačů. Na kabelu se musí přímo za 
magnetickým spínačem udělat smyčka jako ochrana a 
rezerva pro dodatečnou demontáž. Za tímto účelem 
doporučujeme instalaci ve flexibilní ochranné hadici, 
která umožňuje poloměry ohnutí r = 20 mm bez 
zlomení hadice.

Abyste se vyvarovali poškození při montáži 
magnetického spínače do rámu: Magnetický spínač 
nikdy netahejte za kabel! 

Bezpodmínečně zabraňte mechanickému namáhání 
magnetického spínače, jako úderům či nárazům, 
protože by mohlo dojít k jeho zničení. Nikdy 
magnetické spínače nemontujte s použitím hrubého 
nářadí, např. kladiva, ale vždy je vkládejte příp. usazujte 
opatrně rukou!

• K vedení kabelu směrem ven se doporučuje použití 
prázdné trubky.

• Kabel zaveďte zdola do otvoru a protáhněte.

• Magnetický spínač zasuňte ručně do otvoru.

• Magnetický spínač upevněte pomocí dodaných 
nemagnetických šroubů.

• Magnetický spínač nesmí doléhat na rám nebo 
zdivo.

1.3.2 Položení kabelu při použití flexibilní ochranné 
hadice

• Natáhněte vývodku přes kabel až k rámu. Dbejte 
přitom na pozdější směr nasazení na flexibilní 
ochrannou hadici.

• Přetáhněte flexibilní ochrannou hadici přes kabel a 
nasaďte vývodku na konec hadice.

• Nasaďte koncovku na konec hadice a upevněte na 
rám.

• Naviňte ochrannou hadici včetně zasunutého kabelu 
a upevněte na rámu tak, aby se nezlomila.

1.3.3 Dodatečná upozornění pro dřevěná okna

U dřevěných profilů poutců (tloušťka dřeva min. 
40 mm) se vedení musí nainstalovat podél drážky v 
poutci do oblasti falcu nadsvětlíku. Odtud bude vedeno 
po straně rámem do odbočné krabice.

Upevňovací prvky rámu (např. montážní kotvy 
nebo hmoždinky) mohou při montáži poškodit 
kabel. Při instalaci kabelu je proto nutné brát ohled 
na rovinu šroubování upevňovacích prvků rámu.

1.3.4 Dodatečná upozornění pro plastová okna

Pokud geometrie plastového profilu umožňuje 
pouze upevnění v ocelové výztuze, může být funkce 
magnetického spínače omezena.
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2 Poloha magnetického spínače a magnetického čepu

2.1 UMS001, UMS002, UMS003

Magnetický spínač

Hrana falcu křídla
4 

m
m

-1

Zdvih

X

Y

Upevňovací závěs přišroubujte 
ve směru magnetického čepu

Střed kovací 
drážky 

Poloha zavřeno

Zdvih kování pro výpočet přesazení 
v poloze otevřeno
Přesazení X = zdvih + Y

Vzdálenost magnetického spínače 
v poloze uzavřeno

Magnetický spínač Rozměr Y

UMS001 11 mm ± 1

UMS002 11 mm ± 1

UMS003 11 mm + 2

Typ kování Zdvih

FAVORIT 16 mm

TITAN iP 18 mm

TITAN AF 18 mm

PORTAL PSK 200 Z Plus 56 mm

2.2 UMS001, UMS002 (zabezpečení 
sklopení)

Magnetický spínač

Hrana falcu křídla

4 
m

m
-1

Zdvih

X

Y

Upevňovací závěs přišroubujte 
ve směru magnetického čepu

Střed kovací 
drážky 

sklopná poloha

Zdvih kování pro výpočet přesazení 
v poloze otevřeno
Přesazení X = zdvih + Y

Vzdálenost magnetického spínače 
v poloze uzavřeno

Magnetický spínač Rozměr Y

UMS001 11 mm ± 1

UMS002 11 mm ± 1

Typ kování Zdvih

FAVORIT 16 mm

TITAN iP 18 mm

TITAN AF 18 mm
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2.3 UMS011-EN, UMS124

Hrana falcu křídla

Poloha zavřeno
Poloha otevřeno

min. 100 mm volného místa ve falcu

Zdvih

19 mm

75 mm

X

Střed kovací 
drážky 

Magnetický 
spínač

Podložka

1,
5 

m
m

+2
/-

1

Zdvih kování pro výpočet přesazení 
v poloze otevřeno
Přesazení X = 19 mm - zdvih

Typ kování Zdvih

TITAN iP 18 mm

TITAN AF 18 mm

Předpoklady pro montáž:
Volný prostor ve falcu (12 mm +1) 
musí být k dispozici v délce min. 
100 mm, aby schránka spínače 
nemohla kolidovat s díly kování.

2.4 UMS011-EN, UMS124 (zabezpečení 
sklopení)

Držák magnetu UESvěrací pero

8 mm

2 mm

25 mm

12
 m

m

1 
m

m

Magnetický spínač

Podložka

Střed kovací 
drážky 
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2.5 UMS1080

Hrana falcu křídla

Poloha zavřeno
Zdvih 9 mm+2

4 mm+1

X

Střed kovací 
drážky 

Magnetický spínač

Zdvih kování pro výpočet přesazení 
v poloze otevřeno
Přesazení X = zdvih + 9 mm+2

Typ kování Zdvih

FAVORIT 16 mm

TITAN iP 18 mm

TITAN AF 18 mm
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2.6 UMS004

m
in

. 1
 m

m
m

ax
. 5

 m
m

Upevnění na dřevěném 
okně

Upevnění na dřevěném 
okně: s těsněním

Upevnění na plastovém 
okně

cca 2,5 mm

cca 5 mm

6 mm

max. 7,5 mm

7,5 mm

7,5 mm5 mm

max. 4,5 mm

max. 40 mm
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1 Přehled magnetů

1.1 Pevné magnety

Název materiálu Objednací číslo Barva Bal.j. Provedení Použití

Magnet
PUMA0010-021010

RAL 7035 
světle šedá

1
magnet s objímkou

zabezpečení polohy 
otevření a zavření pro 
zdvižně-posuvné dveřePUMA0010-021020 25

Magnet
ZUMA0020-094010

chrom
1

magnet k zavrtání zabezpečení otevření pro 
dveře

ZUMA0020-094020 25

Magnet 
k přišroubování

ZUMA0030-100010
titan 
stříbrný

1
k přišroubování do 
kovací drážky zabezpečení otevření

ZUMA0030-100020 25

Magnet
ZUMA0040-100010

titan 
stříbrný

1
náhrada pro překrytí zabezpečení otevření 

(A300)
ZUMA0040-100020 25

Vedení UE
713570

titan 
stříbrný

1
náhrada za aretační 
destičku

zabezpečení otevření 
(FAVORIT)

295632 25

Magnet
ZUMA0050-100010

titan 
stříbrný

1
pro profily bez kovací 
drážky

zabezpečení otevření na 
hranu falcu křídla

ZUMA0050-100020 25

Magnet
ZUMA0060-100011

titan 
stříbrný

1
pro profily bez kovací 
drážky

zabezpečení otevření na 
hranu falcu křídla

ZUMA0060-100021 25

Magnet – 
typ 100

878743
‒

1 magnet pro 
magnetický spínač 
UMS004

zabezpečení otevření
266250 25

Magnet 
UMA001

899465 1
zabezpečení otevření pro 
otevíravě-sklopná okna

315040 25

Držák magnetu 
UE ZFUE0010-040050 nerez 

stříbrná 50
k nacvaknutí na 
štulpové lišty o 
tloušťce 2 – 2,2 mm

zabezpečení sklopení

Držák magnetu 
- dřevo

PUMA0020-021010

‒

1 držák magnetu pro 
magnetický spínač 
UMS011-EN

zabezpečení zavření pro 
zdvižně-posuvné dveře

PUMA0020-021040 25

Držák magnetu 
- plast

PUMA0030-021020

‒

10

držák magnetu pro 
magnetický spínač 
UMS011-EN

zabezpečení zavření pro 
zdvižně-posuvné dveře

PUMA0030-021060 100
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1.1 Příslušenství pro pevné magnety

Název materiálu Objednací číslo Barva Bal.j. Použití pro

Sada 
příslušenství pro 
HS-H Compact

PMZB1420-021010 RAL 7035 1

Držák magnetu
(PUMA0020-021010)

PMZB1420-002010 RAL 9003 1

PMZB1420-023010 RAL 9005 1

1.2 Pohyblivé magnety

Název materiálu Objednací číslo Barva Bal.j. Provedení Použití

Magnet 
nacvakávací

ZUMA0010-100011
titan stříbrný

1
k nacvaknutí do posuvné 
lišty, bez schválení VdS

zabezpečení sklopení 
(TITAN iP)ZUMA0010-10002 25

1.3 Pohyblivé magnety v křídlových dílech kování

Název materiálu Objednací číslo Povrchová 
úprava Bal.j. Typ kování

Rohový převod AF VSO UE
TEUL4100-100010 titan stříbrný 1

TITAN AF
TEUL4100-100050 titan stříbrný 50

Nůžková lišta AF V-V Gr.1 UE
TSSV0340-100016 titan stříbrný 1

TITAN AF
TSSV0340-100046 titan stříbrný 25

Nůžková lišta UE vel. 1 1M
TSSK1060-100010 titan stříbrný 1

TITAN iP
TSSK1060-100040 titan stříbrný 25

Nůžková lišta FFA UE vel. 1 1M
TSSK1140-100010 titan stříbrný 1

TITAN iP
TSSK1140-100040 titan stříbrný 25

Uzávěr VSO/A UE 1M
TEVR0080-100011 titan stříbrný 1

TITAN iP
TEVR0080-100041 titan stříbrný 25

Uzávěr VS/A UE 1M 1S
TEVR0310-100010 titan stříbrný 1

TITAN iP
TEVR0310-100050 titan stříbrný 50

Mezikus AF/UE vel. 1
TZZS0160-100010 titan stříbrný 1

TITAN AF
TZZS0160-100040 titan stříbrný 25

Mezikus UE 1M
TZOS0010-100010 titan stříbrný 1

TITAN iP
TZOS0010-100040 titan stříbrný 25

Mezikus vel. 1 + UE
TZZS0190-100010 titan stříbrný 1

TITAN iP
TZZS0190-100040 titan stříbrný 25

Mezikus UE vel. 23 MV
716519 titan stříbrný 1

PORTAL PSK 200 ZPLUS

306468 titan stříbrný 20
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1.3.1 Rohový převod AF VSO UE

C

A

C
B

Název materiálu Objednací číslo Povrchová úprava Bal.j. Typ kování

Rohový převod AF VSO UE
TEUL4100-100010 titan stříbrný 1

TITAN AF
TEUL4100-100050 titan stříbrný 50

Technické údaje
možné montážní polohy

Rozměr A 140 mm
Rozměr B 140 mm
Rozměr C 63 mm
Počet šroubů 4

1.3.2 Nůžková lišta AF V-V Gr.1 UE

B CA

D

Název materiálu Objednací číslo Povrchová úprava Bal.j. Typ kování

Nůžková lišta AF V-V Gr.1 UE
TSSV0340-100016 titan stříbrný 1

TITAN AF
TSSV0340-100046 titan stříbrný 25

Technické údaje
možné montážní polohy

FFB 410–680 mm
Rozměr A 550 mm
Rozměr B 335 mm
Rozměr C 241 mm
Rozměr D 170 mm
Počet šroubů 3



H69.MOT00S001CS 05.2018 41/44

Magnety
Pevné magnety a pohyblivé magnety v křídlových dílech kování DRIVE

6

1.3.3 Nůžková lišta UE vel. 1 1M

B

35

A

120

TSAK1010

TFKB

Název materiálu Objednací číslo Povrchová úprava Bal.j. Typ kování

Nůžková lišta UE vel. 1 1M
TSSK1060-100010 titan stříbrný 1

TITAN iP
TSSK1060-100040 titan stříbrný 25

Technické údaje
možné montážní polohy

FFB 360–480 mm
Rozměr A 445 mm
Rozměr B 258 mm
Počet šroubů 2

1.3.4 Nůžková lišta FFA UE vel. 1 1M

BA

120

TSAK1010

TFKB

Název materiálu Objednací číslo Povrchová úprava Bal.j. Typ kování

Nůžková lišta FFA UE vel. 1 1M
TSSK1140-100010 titan stříbrný 1

TITAN iP
TSSK1140-100040 titan stříbrný 25

Technické údaje
možné montážní polohy

FFB 360–480 mm
Rozměr A 480 mm
Rozměr B 293 mm
Počet šroubů 2
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1.3.5 Uzávěr VSO/A UE 1M

A

B
200

Název materiálu Objednací číslo Povrchová úprava Bal.j. Typ kování

Uzávěr VSO/A UE 1M
TEVR0080-100011 titan stříbrný 1

TITAN iP
TEVR0080-100041 titan stříbrný 25

Technické údaje
možné montážní polohy

FFH 481–2360 mm
FFB 481–1560 mm
Rozměr A 412 mm
Rozměr B 64 mm
Počet šroubů 2

1.3.6 Uzávěr VS/A UE 1M 1S

A

C

B

200

Název materiálu Objednací číslo Povrchová úprava Bal.j. Typ kování

Uzávěr VS/A UE 1M 1S
TEVR0310-100010 titan stříbrný 1

TITAN iP
TEVR0310-100050 titan stříbrný 50

Technické údaje
možné montážní polohy

FFH 481–2360 mm
FFB 481–1560 mm
Rozměr A 412 mm
Rozměr B 127 mm
Rozměr C 64 mm
Počet šroubů 1
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1.3.7 Mezikus AF/UE vel. 1

BA

C

Název materiálu Objednací číslo Povrchová úprava Bal.j. Typ kování

Mezikus AF/UE vel. 1
TZZS0160-100010 titan stříbrný 1

TITAN AF
TZZS0160-100040 titan stříbrný 25

Technické údaje
možné montážní polohy

FFB 410–680 mm
Rozměr A 200 mm
Rozměr B 95 mm
Rozměr C 65 mm
Počet šroubů 2

1.3.8 Mezikus UE 1M

B

A

Název materiálu Objednací číslo Povrchová úprava Bal.j. Typ kování

Mezikus UE 1M
TZOS0010-100010 titan stříbrný 1

TITAN iP
TZOS0010-100040 titan stříbrný 25

Technické údaje
možné montážní polohy

FFB 591–1450 mm
Rozměr A 200 mm
Rozměr B 109 mm
Počet šroubů 1
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1.3.9 Mezikus vel. 1 + UE

B
ZUMA0010

A

Název materiálu Objednací číslo Povrchová úprava Bal.j. Typ kování

Mezikus vel. 1 + UE
TZZS0190-100010 titan stříbrný 1

TITAN iP
TZZS0190-100040 titan stříbrný 25

Technické údaje
možné montážní polohy

FFB 591–1450 mm
Rozměr A 200 mm
Rozměr B 64 mm
Počet šroubů 1

1.3.10 Mezikus UE vel. 23 MV

B
A

Název materiálu Objednací číslo Povrchová úprava Bal.j. Typ kování

Mezikus UE vel. 23 MV
716519 titan stříbrný 1

PORTAL PSK 200 ZPLUS

306468 titan stříbrný 20

Technické údaje
možné montážní polohy

FFB 770–2000 mm
Rozměr A 229,5 mm
Rozměr B 155,5 mm
Počet šroubů 3
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1 Přehled příslušenství

Název materiálu Objednací číslo Barva Bal.j. Rozsah použití

Kabelová průchodka UVG
882627 titan stříbrný 1

pro zabezpečení skla
270059 titan stříbrný 25

Kabelová průchodka rozpojitelná 
s konektorem alarm-sklo GZKT0030–021010 RAL 7035 světle 

šedá 1 pro poplašné zabezpečení skla (VdS třída C) 
kabel 0,33 m / 6 m

Flexibilní ochranná hadice 
(délka 5,80 m)

882412 ‒ 1 k ochraně propojovacích vodičů magnetického 
spínače před poškozením270691 ‒ 25

Upevňovací spony pro ochrannou 
hadici 315712 ‒ 1 přídavný upevňovací materiál pro flexibilní 

ochrannou hadici

Distanční destička

MRDZ0010-040040 nerez stříbrná 25

pro magnetické spínače UMS001, UMS002 a UMS003
MRDZ0010-004040 bílá (podobná 

odstínu RAL 9016) 25

Podložka

FUUP0010-002010 bílá (podobná 
odstínu RAL 9003) 1

pro magnetický spínač UMS1080

FUUP0010-002060 bílá (podobná 
odstínu RAL 9003) 100

Sada bezpečnostního spínače pro 
odvod vzduchu GMAS0010-096011 ‒ 1 pro ovládání digestoří

Bezkontaktní přenašeč pro zabezpečení 
skel ZUKU0010-096010 ‒ 1 vysílač a přijímač pro bezkontaktní spínání 

poplašného zabezpečení skla

Zkoušecí přístroj pro magnetické 
spínače ZUPG0010-096010 ‒ 1 zkoušecí přístroj pro zkoušení funkce magnetických 

spínačů

Zkušební svorka 
pro zkušební přístroj magnetických 
spínačů

ZUPK0010-099010 ‒ 1 samostatná měřící svorka jako příslušenství 
zkoušecího přístroje pro magnetické spínače

Vrtací šablona 158395 ‒ 1 vrtací šablona pro magnetický spínač UMS001, 
UMS002, UMS003, UMS1080

Vrtací šablona TABL0360-5H9010 ‒ 1 vrtací šablona pro magnetický spínač UMS124, 
UMS011-EN
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2 Kabelová průchodka UVG pro poplašné zabezpečení skla

10
7,

6

191

8,5 305 8

Název materiálu Objednací číslo Bal.j.
Kabelová průchodka UVG 882627 1
Kabelová průchodka UVG 270059 25

3 Kabelová průchodka rozpojitelná s konektorem alarm-sklo

11

1616
59

20,528
59 10

,4
8,

5

Ø
 7

,5

Název materiálu Objednací číslo Bal.j.
Kabelová průchodka rozpojitelná GZKT0030–021010 1

Technické údaje
Kabel Ø 4,9 mm, 6pólový
Napětí max. 48 V DC
Odběr proudu max. 2,0 A
Ochrana kabelu flexibilní spirála z ušlechtilé oceli
Materiál vodičů bez obsahu olova, kadmia, FCKW a halogenu
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4 Bezkontaktní přenašeč pro zabezpečení skel

• Bezkontaktní přenašeč umožňuje spínání poplašného 
zabezpečení skla/smyček drátu na zabezpečovací 
centrálu proti vloupání. Dvoudílné uspořádání se 
skládá z vysílací a přijímací jednotky. Vysílač se 
montuje do rámu zabezpečovaného okna. Protilehle, 
na pohyblivé části okna (křídle) se montuje přijímač.

• Ochrana podle IEC 529, třída ochrany IP 67

Název materiálu Objednací číslo Bal.j.
Bezkontaktní přenašeč pro zabezpečení 
skel

ZUKU0010-096010 1

Technické údaje
Provozní napětí 9–15 V DC
Přípustné zvlnění max. 1,0 Vss
Spotřeba klidového proudu při 12 V cca 7 mA (max. 12 mA)
Pracovní proud vyvolaný při 12 V max. 22 mA
Příkon při 12 V 264 mW
Montážní vzdálenost vysílač-přijímač 2 mm – 10 mm
Stranové přesazení montáže max. 3 mm
Vzdálenost od kovových dílů (armování) min. 2 mm
Přenosové frekvence 145 kHz a 290 kHz ± 5 kHz
Výstup alarmu elektronický spínač
Max. spínací výkon 24 V DC, 200 mA, 300 mW
Přechodový odpor cca 5 Ω
Paralelní kapacita cca 10 nF
Připojovací kabel LIYY 6 x 0,14 mm² Cu pocínovaný, 

vhodný pro techniku vrubových svorkovnic LSA-PLUS
Vnitřní vodiče 4 černé, 1 červený, 1 modrý
Rozměry kabelu 3,8 mm a délka 6 m
Rozměry schránky 68 x 30 x 10 mm
Materiál schránky ABS
Barva bílá
Teplotní rozsah ‒25 °C až +70 °C
třída životního prostředí podle VdS 2110 IV
Druh krytí IP 67
Konektor k zabezpečení skla typ LINK M1370, zdířka na přenašeči: B 4pólová, konektor na skle: 

S 4pólový
Zabezpečení otevření, č. schválení VdS třída B: G 104510
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5 Podložka pro UMS1080
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Název materiálu Objednací číslo Bal.j.
Podložka, bílá FUUP0010-002010 1
Podložka, bílá FUUP0010-002060 100

6 Distanční destička pro UMS001, UMS002, UMS003
5+113,1+1

24
+0

,1

Název materiálu Objednací číslo Bal.j.
Distanční destička, nerez stříbrná MRDZ0010-040040 25
Distanční destička, bílá MRDZ0010-004040 25

7 Flexibilní ochranná hadice

Název materiálu Objednací číslo Bal.j.
Flexibilní ochranná hadice (délka 5,80 m), 
vč. 1 vývodky, 1 koncovky 
a 3 upevňovacích spon

882412 1

Upevňovací spona 270691 25
Koncovka 315712 3
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8 Bezpečnostní spínač pro odvod vzduchu

Název materiálu Objednací číslo Bal.j.
Sada bezpečnostního spínače pro odvod 
vzduchu

GMAS0010-096011 1

Technické údaje
Napájení proudem 230 V AC / 50 Hz
Příkon cca 3 W
Spínací výkon 230 V AC, 6 A, 1400 W, 1pól.
Rozměry (d x š x v) 135 mm x 65 mm x 75 mm
Hmotnost cca 350 g
Třída ochrany I
Druh krytí IP 20
Materiál ABS

9 Zkoušecí přístroj pro magnetické spínače

6x

Název materiálu Objednací číslo Bal.j.
Zkoušecí přístroj pro magnetické spínače, 
vč. 6 zkoušecích svorek

ZUPG0010-096010 1

Zkoušecí svorka navíc ZUPK0010-099010 1

Technické údaje
Baterie 9 voltů, E-blok, IEC 6LR61
Automatické vypnutí po cca 10 minutách
Druh krytí IP 20
Rozměry 115 mm x 65 mm x 30 mm
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10 Vrtací šablona pro UMS001, UMS002, UMS003, UMS1080

Název materiálu Objednací číslo Bal.j.
Vrtací šablona 158395 1

11 Vrtací šablona pro UMS124, UMS011-EN

Název materiálu Objednací číslo Bal.j.
Vrtací šablona TABL0360-5H9010 1

TITAN iP TITAN AF

73 mm 
±0,25

75 mm 
±0,25
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www.siegenia.com

http://www.siegenia.com
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