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Zintegrowana kontrola otwarcia i zamknięcia okien /
drewnianych z luzem okuciowym 4 mm / 12 mm oraz okien PCV.
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Informacje ogólne
Informacje dotyczące AEROCONTROL

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.

1.1 Zasady działania przełącznika
magnetycznego
AEROCONTROL to przełącznik magnetyczny, który
jest stosowany w połączeniu z magnesem. Pole
magnetyczne jest wykorzystywane 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
przemieszczanie magnesu powoduje zmianę stanu
styku w przełączniku magnetycznym.
Kontaktron składa się z ferromagnetycznych blaszek
stykowych. Blaszki są hermetycznie wtopione i szczelnie
zamknięte. Obie blaszki stykowe nakładają się na
siebie, zachowując minimalny odstęp. Powierzchnia
stykowa blaszek jest powleczona metalem (np. rodem
lub rutenem). Tak utwardzone powierzchnie stykowe
stanowią ważny element w osiągnięciu wysokiej
skuteczności styków.

1.1 Wymagania dotyczące instalacji
Wszystkie produkty systemu AEROCONTROL zostały
przed opuszczeniem naszych fabryk sprawdzone
pod kątem poprawności działania. Dodatkowo
nasze produkty są testowane przez stowarzyszenie
SdV poprzez poddawanie ich wysokim obciążeniom
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
instalacje powinien wykonać certyfikowany instalator
systemów alarmowych.

W zależności od wersji, przełącznik magnetyczny jest
podłączony 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).
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Co oznacza zintegrowany monitoring?

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 przyczynić
się do niepotrzebnych strat cennej energii.
AEROCONTROL daje możliwość monitorowania
okien. Przełączniki magnetyczne 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 sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem.
W przypadku otwarcia okien, ogrzewanie zostanie
automatycznie wyłączone. Jest to rozwiązanie, które
pozwala zaoszczędzić pieniądze, a przy tym jest
korzystne dla środowiska.

2.1 Dla producenta:
• uniwersalne zastosowanie przy różnego typu oknach
i drzwiach tarasowych
• przystosowany również do doposażania
• zintegrowany w felcu ramy, niezależnie od profilu

2.3 Rozwiązanie w pełnym pakiecie
Otwarte paleniska pobierające do spalania powietrze
z pomieszczenia, mogą stać się źródłem zagrożenia,
jeżeli korzystamy 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 okapami kuchennymi
i innymi urządzeniami do wentylacji, tylko wówczas,
gdy zapewnione jest odpowiednie wyrównanie
ciśnienia – albo jeżeli te dwa urządzenia nie są
stosowane jednocześnie. AEROCONTROL wyłącznik
wentylacji wywiewnej jest tutaj łatwym i bezpiecznym
rozwiązaniem: jest on połączony przewodem ze
specjalnym czujnikiem magnetycznym AEROCONTROL
i rejestruje pozycję okien, pozwalając na włączenie
okapu kuchennego 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.

2.4 Dla producentów

• zgodny ze standardem BUS wykorzystywanym
w systemach zarządzania budynkami

• aprobata DIBt dla pakietu złożonego z wyłącznika
bezpieczeństwa oraz ze zintegrowanego
przełącznika magnetycznego AEROCONTROL

• szeroki zakres akcesoriów do pętli alarmowej na
szybie

• spełnia wymagania prawne, określone przez
rozporządzenia budowlane i korporacje kominiarskie

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

• proste podłączenie przełącznika magnetycznego
za pomocą elastycznego przewodu o długości 6 m
zakończonego wtyczką

2.2 Dla użytkownika:

• z pałąkiem zabezpieczającym do wtyczki

• dodatkowe zabezpieczenie okien

• możliwość montażu w późniejszym czasie

• oszczędność energii dzięki przesyłaniu informacji
o otwartych oknach do centrali zarządzającej
automatyką budynku

2.5 Dla użytkowników:

• z linią antysabotażową i monitoringiem obcego pola
magnetycznego

• spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie palenisk
FeuVO § 4
• umożliwia jednoczesne używanie otwartego
paleniska i okapu kuchennego
• elementy są w całości zakryte w konstrukcji okna
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Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

• W urządzeniach zgodnych z normą VdS należy
stosować wyłącznie przełączniki dopuszczone przez
VdS.
• W przypadku urządzeń sterujących wyciągami
na terenie Niemiec, można stosować wyłącznie
przełączniki wywietrzników bezpieczeństwa, które
zostały dopuszczone przez DIBt.
• Przełącznik magnetyczny należy umieścić
w ramie tak, aby nie było możliwości manipulowania
przy przełączniku lub przewodzie od zewnątrz.
• 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.

3.1 Klasyfikacja i dopuszczenie VdS
• Wytyczna nr VdS 2311 dotycząca systemów
sygnalizacji włamania i napadu, zawiera następujące
informacje: „Wybór i zastosowanie detektorów
antywłamaniowych powinny odbywać się przy
uwzględnieniu poszczególnych zadań monitoringu
i wpływu warunków zewnętrznych oraz
przestrzegania instrukcji montażu wydanej przez
właściciela/producenta systemu”.

– Klasa C: wysokie wymagania pod względem
sabotażu (np. wykrywanie obcego pola
magnetycznego), użycie przewodów
antysabotażowych
• Certyfikaty VdS są dostępne na życzenie.
Należy stosować wyłącznie oryginalne elementy
SIEGENIA, w przeciwnym razie certyfikat VdS traci
ważność.

3.2 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 dezaktywowany przez
dodatkowy przełącznik magnetyczny (np. monitoring
uchylonego okna).
Fragment wytycznych VdS dot. systemów sygnalizacji
włamania i napadu VdS 2311:
„Detektory otwarcia należy zamontować na oknach
i drzwiach w taki sposób, aby każdy zamierzony rodzaj
otwarcia doprowadził do przesłania sygnału. W miarę
możliwości należy zamontować przełącznik na środku,
u góry jednak w odległości maksymalnie 60 cm od
strony otwierania. W przypadku wieloskrzydłowych
drzwi/bram i okien należy na każdym skrzydle
zamontować przynajmniej jeden przełącznik”.

• Przełączniki magnetyczne podlegają szczególnym
wymaganiom dotyczącym ochrony przed sabotażem
i monitoringiem sabotażu. 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
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Wskazówki dotyczące instalacji i montażu

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

wydaniem produktu i montażem. Poza tym należy
dodatkowo sprawdzić przełączniki magnetyczne
po instalacji okien na miejscu budowy, aby uniknąć
przy odbiorze technicznym reklamacji i zapewnić
prawidłowe działanie systemu antywłamaniowego.

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

• Odbiór techniczny należy udokumentować na
podstawie protokołu odbioru.

• za pomocą odpowiedniego miernika (zob.
dodatki) należy sprawdzić poprawność
działania umieszczonych w oknie przełączników
magnetycznych już na etapie produkcji, przed

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

5

Lista kontrolna dotycząca projektowania

• Jakie wymagania zostały postawione?
• Czy klient życzy sobie monitoringu zamykania
i otwierania?
• Czy jest wymagana klasa VdS?

• Czy wymagane jest połączenie z magistralą LSN-BUS
(lokalna sieć bezpieczeństwa)?
• Ile przełączników magnetycznych powinno zostać
połączonych w jednej linii (max. 20 sztuk)?

• Przełączniki magnetyczne – ukryte czy zewnętrzne?

• Czy wymagane jest zaświadczenie z kontroli
systemów okiennych?

• Czy należy uwzględnić sterowanie klimatyzacją
i ogrzewaniem?

• Czy został podpisany protokół odbioru przez
jednostkę odbierającą?

• 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?
H69.MOT00S001PL

08.2018

9/10

DRIVE

1
6

Informacje ogólne
Informacje dotyczące AEROCONTROL

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 dokładnie opisać
w osobnym załączniku; poszczególne okna
można uporządkować według pomieszczeń lub
według pętli alarmowych).

– 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?

– 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 standardowa lub
10 m)?
– Czy zostały zachowane określone wymiary
montażowe i odstępy między przełącznikami
magnetycznymi i sworzniami magnetycznymi –
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)?
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Dostępne funkcje monitoringu AEROCONTROL

1.1 Monitoring zamknięcia
Służy do sprawdzenia funkcji zamknięcia „bolec
ryglujący w blasze zaczepowej.”
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 magnesem.
Przełącznik magnetyczny jest sprzężony z alarmem
antywłamaniowym.
Jeżeli klamka okna lub drzwi balkonowych zostanie
przekręcona lub zostanie podjęta próba siłowego
przesunięcia sworznia magnetycznego, sworzeń
odsuwając się od magnesu przerwie połączenie. Taki
impuls wywołuje alarm za pośrednictwem jednostki
centralnej.

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

1.3 Połączony monitoring zamknięcia
i otwarcia
Służy do sprawdzenia zamknięcia/zaryglowania „bolec
ryglujący w blasze zaczepowej” lub otwarcia skrzydła
“skrzydło nie dotyka ościeżnicy”.
W przypadku połączonego monitoringu zamknięcia
i otwarcia, kontroli podlega zarówno otwieranie okna
lub drzwi tarasowych, jak i ich zaryglowanie. Część
okucia ze sworzniem magnetycznym zainstalowana
jest w taki sposób, że w momencie zamknięcia okna
dochodzi 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 nawiązane, przy
czym każdy z tych impulsów wywołuje alarm za
pośrednictwem centrali alarmowej.

W przypadku funkcji „monitoring otwarcia” sprawdzane
jest czy skrzydło okna lub drzwi balkonowych jest
zamknięte. W tym celu zastosowano magnes, który
w przypadku zamkniętego skrzydła przez swoje
pole magnetyczne uruchamia styk w przełączniku
magnetycznym. Magnes nie wymaga połączenia
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 połączenie z centralą
systemu antywłamaniowego zostanie przerwane. Taki
impuls wywołuje alarm za pośrednictwem jednostki
centralnej.
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1.4 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. podczas próby przecięcia
przewodów zasilających system alarmowy, jednostka
centralna wywoła alarm. W przypadku przełączników
magnetycznych z liniami antysabotażowymi wszystkie
połączenia w przewodach zasilających mają identyczny
kolor.

1.6 Rodzaj styku
Rodzaje styku będą oznaczane literami a, b i c .
Uwaga! Nie mylić z oznaczeniami klas VdS (pisane
dużymi literami A, B, C)

styk
zamykający

• w stanie spoczynku
otwarty (bez
zetknięcia
z magnesem)
• gdy magnes się
porusza styk zostaje
zamknięty

b

styk
otwierający

• w stanie spoczynku
zamknięty (bez
zetknięcia
z magnesem)
• gdy magnes się
porusza styk zostaje
otwarty

c

styk
zmienny

• zarówno jako styk
otwierający
i zamykający

a

1.5 Monitorowanie obcego pola
magnetycznego
W przypadku funkcji „monitorowanie obcego pola
magnetycznego” sprawdzane jest, czy przełącznik
magnetyczny nie jest manipulowany przez obce pole
magnetyczne i system nie jest oszukiwany. W tym
celu zastosowano specjalny przełącznik magnetyczny
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 pola
magnetycznego przenoszonego przez materiały
ferromagnetyczne.

DRIVE

Każdy z takich impulsów wywołuje alarm za
pośrednictwem jednostki centralnej.
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2

2

Funkcje nadzorujące
Wyjaśnienie i opis

Pozycje przełączników magnetycznych w oknach rozwierno-uchylnych
klasa VdS

Wybór przełączników
magnetycznych

bez

A

B

C

—

—

—

—

—

—

Monitoring otwarcia

Monitoring zamknięcia

Połączony monitoring
otwarcia i zamknięcia

Monitorowanie pozycji uchyłu

Możliwe przełączniki
magnetyczne
(na jedno skrzydło jeden
przełącznik magnetyczny)

UMS001

—

UMS002

—

UMS003
UMS004

—
—

—

—
—

UMS011-EN*
UMS124

—

—

—

UMS1080

—

—

—

System spełnia wymagania VdS tylko wówczas, gdy alarm nie jest dezaktywowany przez dodatkowy przełącznik
magnetyczny (np. monitorowanie pozycji uchyłu)!
*Możliwość monitorowania zamknięcia w drzwiach podnoszonoprzesuwnych do klasy C VdS
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Przełącznik magnetyczny z atestem VdS
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Przełącznik magnetyczny ukryty z aprobatą VdS

Opis

3
UMS001

UMS002

UMS003

UMS011-EN

nr elementu

kolor

długość
kabla

VPE

899526

biały

6m

1

315101

biały

6m

25

899601

biały

10 m

1

315187

biały

10 m

25

899533

stal nierdzewna srebrny

6m

1

315118

stal nierdzewna srebrny

6m

25

894415

biały

6m

1

303993

biały

6m

25

połączony monitoring
otwarcia i zamknięcia

899496

srebrny

6m

1

315071

srebrny

6m

25

sterowanie klimatyzacją
i ogrzewaniem

899564

biały

6m

1

315149

biały

6m

25

899571

stal nierdzewna srebrny

6m

1

315156

stal nierdzewna srebrny

6m

25

315194

biały

10 m

25

ZUMS5040-040010

stal nierdzewna srebrny

6m

1

ZUMS5040-040040

stal nierdzewna srebrny

6m

25

ZUMS5060-040010

—

10 m

1

ZUMS5060-040040

—

10 m

25

rodzaj monitoringu

połączony monitoring
otwarcia i zamknięcia

połączony monitoring
otwarcia i zamknięcia
połączony z
zewnętrznym systemem
dozoru

połączony monitoring
otwarcia i zamknięcia
do okien rozwiernouchylnych
monitoring zamknięcia
do drzwi podnoszonoprzesuwnych

funkcja
monitorowania

Klasa
VdS*

• zamykający
• linia
sabotażowa

B

• zamykający
• linia
sabotażowa

B

• otwierający

• zamykający
• linia
sabotażowa

C

• otwierający

B
• zamykający

EN

• linia
sabotażowa
C

* Zgodnie z dopuszczeniem VdS długość przewodu nie może przekraczać 10 m.
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Przełącznik magnetyczny UMS001

• Rodzaj styku
– 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

a2
a1-a2
b1-b2

b2

b1

styk zamykający
linia antysabotażowa

24

a
ABS
10 W
100 V DC
0,5 A
0,15 Ohm
–20 °C do +70 °C
–5 °C do +50 °C
III
IP68
Klasa B: G 102515
4

10

10

Specyfikacja techniczna
rodzaj styku
materiał obudowy
obciążenie styku
napięcie prądu stałego na przełączniku max.
natężenie prądu stałego na przełączniku max.
odporność styku max. (wartość)
temperatura przy podłączonym na stałe przewodzie
temperatura przy ruchomym przewodzie
klasa środowiskowa VdS 2110
stopień ochrony
połączony monitoring otwarcia i zamknięcia nr VDS.
liczba przewodów łączeniowych
minimalne wartości dla rodzaju kontaktu: zamykanie 0,05 mA (napięcie) i 1 V DC (natężenie)

a1

3

27

15

Wskazówka: wymagane elementy przedłużające skrzydło i podkładki należy zamawiać osobno (podkładki RB/FPS,
patrz Wykaz Elementów Zależnych).
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Przełącznik magnetyczny UMS002

• Rodzaj styku:
– 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

b1

a1-a2
b1-b2
c1-c2

Uwaga! Przewody łączeniowe nie mogą być podłączone
do systemu alarmowego.
Specyfikacja techniczna

Kontrola zamknięcia/ styk
zamykający

c1

c2

a1

a2

styk zamykający
styk otwierający
linia antysabotażowa

Przełącznik otwierający do
sterowania klimatyzacją
i ogrzewaniem

b
ABS
LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL
3W
30 V DC
0,2 A
109 Ohm
0,15 Ohm
–20 °C do +70 °C
–5 °C do +50 °C
III
IP68
Klasa B: G 102521
6

24

10

rodzaj styku
a
materiał obudowy
ABS
obciążenie styku
LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL
napięcie prądu stałego na przełączniku max.
10 W
natężenie prądu stałego na przełączniku max.
100 V DC
odporność styku max. (wartość)
0,5 A
rezystancja izolacji
109 Ohm
odporność styku max. (wartość)
0,1 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
III
stopień ochrony
IP68
połączony monitoring otwarcia i zamknięcia nr VDS.
Klasa B: G 102521
liczba przewodów łączeniowych
6
minimalne wartości dla rodzaju kontaktu: zamykanie 0,05 mA (napięcie) i 1 V DC (natężenie)

b2

10

3

Przełącznik magnetyczny z atestem VdS

32

15

Wskazówka: ze względów bezpieczeństwa wszystkie przewody są w tym samym kolorze.
Należy przestrzegać wskazówek mówiących o możliwych źródłach błędów.
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Przełącznik magnetyczny UMS003

• Rodzaj styku:
– zamykający (zamknięty po zetknięciu
z magnesem) do monitoringu otwarcia
i zamknięcia
– styk otwierający (kontakt otwiera się przy
manipulacji z magnesem zewnętrznym) do
zewnętrznego systemu dozoru
– linia sabotażowa

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

b1

a1-a2
b1-b2
c1-c2

c1

c2

a1

a2

styk zamykający
kontakt styku
zewnętrznego
linia antysabotażowa

Kontakt styku zewnętrznego
b
ABS
LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL
3W
30 V DC
0,2 A
109 Ohm
0,15 Ohm
–25 °C do +70 °C
–5 °C do +50 °C
III
IP68
Klasa C: G 102063
6

10

24

Kontrola zamknięcia/ styk
zamykający
rodzaj styku
a
materiał obudowy
ABS
obciążenie styku
LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL
napięcie prądu stałego na przełączniku max.
10 W
natężenie prądu stałego na przełączniku max.
100 V DC
odporność styku max. (wartość)
0,5 A
rezystancja izolacji
109 Ohm
odporność styku max. (wartość)
0,1 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
III
stopień ochrony
IP68
połączony monitoring otwarcia i zamknięcia nr VDS.
Klasa C: G 102063
liczba przewodów łączeniowych
6
minimalne wartości dla rodzaju kontaktu: zamykanie 0,05 mA (napięcie) i 1 V DC (natężenie)

10

Specyfikacja techniczna

b2

3

32

15

Wskazówka: ze względów bezpieczeństwa wszystkie przewody są w tym samym kolorze. Należy przestrzegać
wskazówek mówiących o możliwych źródłach błędów.
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Przełącznik magnetyczny UMS011-EN do okien rozwierno-uchylnych

• Rodzaj styku
– 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

podkładka RB/FPS
(rys. może się różnić)

a2
a1-a2
b1-b2

Specyfikacja techniczna
rodzaj styku
materiał obudowy
obciążenie styku
napięcie prądu stałego na przełączniku max.
natężenie prądu stałego na przełączniku max.
odporność styku max. (wartość)
temperatura przy podłączonym na stałe przewodzie
temperatura przy ruchomym przewodzie
klasa środowiskowa VdS 2110
stopień ochrony
połączony monitoring otwarcia i zamknięcia nr VDS.
liczba przewodów łączeniowych
minimalne wartości dla rodzaju kontaktu: zamykanie 0,05 mA (napięcie) i 1 V DC (natężenie)

18

A/B

b2

b1

styk zamykający
linia antysabotażowa

a
ABS
10 W
100 V DC
0,5 A
0,15 Ohm
–20 °C do +70 °C
–5 °C do +50 °C
III
IP67
Klasa B: G 113515
4

zakres przełączania A/B
A 16 mm ±4
zwarcie = styk zamknięty

pozycja zamknięta

a1

mm

97
85

9,5

3

Przełącznik magnetyczny z atestem VdS

B 19 mm ±4
odsunięcie = styk
otwarty

A
B

20
10

10

20

mm

10
20

Wskazówka: wymagany elementy mocujące do skrzydła i podkładka muszą być zamawiane oddzielnie (podkładki
RB/FPS patrz WEZ).
Wskazówka: ze względów bezpieczeństwa wszystkie przewody są w tym samym kolorze. Należy przestrzegać
wskazówek mówiących o możliwych źródłach błędów.
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Przełącznik magnetyczny UMS011-EN do drzwi podnoszono-przesuwnych

• Rodzaj styku
– zamykający (zamknięty po zetknięciu
z magnesem) do monitoringu otwarcia
i zamknięcia
– linia antysabotażowa

• Alarm przy
– otwarciu drzwi podnoszono-przesuwnych
– uruchomieniu drzwi
– gwałtownym przemieszczeniu sworznia
ryglującego
– przerwaniu linii antysabotażowej

a2
a1-a2
b1-b2

Ø6

Specyfikacja techniczna
rodzaj styku
materiał obudowy
obciążenie styku
napięcie prądu stałego na przełączniku max.
natężenie prądu stałego na przełączniku max.
odporność styku max. (wartość)
temperatura przy podłączonym na stałe przewodzie
temperatura przy ruchomym przewodzie
klasa środowiskowa VdS 2110
stopień ochrony
kontrola zamknięcia według VDS
liczba przewodów łączeniowych
minimalne wartości dla rodzaju kontaktu: zamykanie 0,05 mA (napięcie) i 1 V DC (natężenie)
18,8

a1

b2

3

b1

styk zamykający
linia antysabotażowa

a
ABS
10 W
100 V DC
0,5 A
0,15 Ohm
–20 °C do +70 °C
–5 °C do +50 °C
III
IP67
Klasa C: G 115049
4

10 m

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

Zestawienie wariantów przełącznika magnetycznego bez aprobaty VdS

1.1 zabudowane w profilu
Opis

UMS124

4
UMS1080

nr elementu

kolor

długość
przewodu

VPE

rodzaj monitorowania

ZUMS1240–040010

stal nierdzewna srebrny

10 m

1

monitoring zamknięcia

10 m

25

sterowanie klimatyzacją
i ogrzewaniem

ZUMS1240–040040

stal nierdzewna
srebrny

ZUMS1080–096010

biały

10 m

1

ZUMS1080–096020

biały

10 m

ZUMS1080–040010

stal nierdzewna srebrny

10 m

ZUMS1080–040020

stal nierdzewna srebrny

10 m

rodzaj styku

• styk przełączany

10

połączony monitoring
otwarcia
i zamknięcia

• zamykający

1

monitoring zamknięcia

• linia antysabotażowa

10

monitorowanie pozycji
uchyłu

1.2 nakładane na profil (standardowy)
Opis

UMS004

24/28

nr elementu

kolor

długość
przewodu

VPE

rodzaj monitorowania

878538

biały

12 m

1

monitoring otwarcia

25

sterowanie klimatyzacją
i ogrzewaniem

265574

biały

08.2018

12 m

rodzaj styku
• styk przełączany
• linia antysabotażowa
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Przełącznik magnetyczny UMS124

• Rodzaj styku
– 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

c

4

podkładki RB/FPS
(rys. może się różnić)
1

c
1
2
3

2

3

styk przełączany
biały
brązowy
zielony

Specyfikacja techniczna
rodzaj styku
materiał obudowy
przewód
obciążenie styku
napięcie prądu stałego na czujniku max.
natężenie prądu stałego na czujniku max.
temperatura przy podłączonym na stale przewodzie
temperatura przy ruchomym przewodzie
stopień ochrony

c
ABS
LIYY 3 x 0,14 mm2
3W
30 V DC
0,2 A
–25 °C do+70 °C
–5 °C do +50 °C
IP68

liczba przewodów łączeniowych

3

97
85

9,5

18

Wskazówka: Należy przestrzegać wskazówek mówiących o możliwych źródłach błędów.
Wskazówka: wymagane elementy przedłużające skrzydło i podkładki należy zamawiać osobno (podkładki RB/FPS
patrz WEZ).
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Przełącznik magnetyczny bez aprobaty VdS

Przełącznik magnetyczny UMS1080

• Rodzaj styku
– zamykający (zamknięty po zetknięciu
z magnesem) w celu monitorowania zamknięcia
lub otwarcia

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

4

a1

b1

b2

a1-a2

styk zamykający

b1-b2

linia antysabotażowa

a
Polystyrol
LIYY 4 x 0,14 mm2
5W
100 V DC
0,5 A
–25 °C do +70 °C
–5 °C do +50 °C
9 mm
IP68
4

10

6

20

32

Specyfikacja techniczna
rodzaj styku
materiał obudowy
przewód
obciążenie styku
napięcie prądu stałego na czujniku max.
natężenie prądu stałego na czujniku max.
temperatura przy podłączonym na stałe przewodzie
temperatura przy ruchomym przewodzie
prześwit pomiędzy magnesem
stopień ochrony
liczba przewodów łączeniowych

a2

12

Wskazówka: ze względów bezpieczeństwa wszystkie przewody są w tym samym kolorze. Należy przestrzegać
wskazówek mówiących o możliwych źródłach błędów.
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Przełącznik magnetyczny UMS004 (standardowy)

• Rodzaj styku
– styk przełączany (po zetknięciu z magnesem,
jeden styk jest otwierany, a jeden zamykany)
– sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem

• Alarm przy
– otwarciu okna lub drzwi

4
UMS004

Magnes*

b1
a1

a2

b2

a3

a1-a3

styk przełączany

b1-b2

linia antysabotażowa

c
PCV
LIYY 5 x 0,14 mm2
3W
30 V DC
0,2 A
–25 °C do +70 °C
–5 °C do +50 °C
IP68

liczba przewodów łączeniowych

5

10

Specyfikacja techniczna
rodzaj styku
materiał obudowy
przewód
obciążenie styk
napięcie prądu stałego na czujniku max.
natężenie prądu stałego na czujniku max.
temperatura przy podłączonym na stałe przewodzie
temperatura przy ruchomym przewodzie
stopień ochrony

46

9

Wskazówka: ze względów bezpieczeństwa wszystkie przewody są w tym samym kolorze. Należy przestrzegać
wskazówek mówiących o możliwych źródłach błędów.
*Magnes nie wchodzi w skład zestawu i musi być zamawiamy osobno (nr elementu: 878743).
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Przełącznik magnetyczny
Wskazówki dotyczące instalacji

Wskazówki dotyczące podłączenia

• Podłączenie musi być oparte na podstawie
pomiarów.
Przełącznik magnetyczny można ulec uszkodzeniu na
skutek zbyt wysokiego 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 przełącznika magnetycznego.

1.2 Przykłady instalacji
UMS001, UMS002, UMS003
(Montaż w profilu drewnianym)

1.1 Możliwe przyczyny błędów

5

• Zmiażdżenie przewodu (brak osłony)
• Zbyt wysokie napięcie lub natężenie prądu
• Działanie sił zewnętrznych (uderzenia, upadki, nie
używać młotka)
• Odległość miedzy stykami / pozycji w instalacji
(szczelina przylgowa/duże wymiary komory)

UMS011-EN, UMS124 (montaż w profilu PCV)

• Przeciążenie indukcyjne i pojemnościowe
(np. przekaźnik, nieodpowiedni miernik)
• Nadmierna temperatura
(zakres temperatury > 75 °C)
• Zmiana pola magnetycznego stali
• Materiały ferromagnetyczne np. zbrojenie, mogą
wpłynąć na zmianę odległości między stykami
• Nie zastosowano antymagnetycznych śrub
mocujących
Aby w razie potrzeby bezpiecznie wymienić
przełącznik magnetyczny i zabezpieczyć się przed
ewentualnymi reklamacjami (np. zerwanie czy
zmiażdżenie przewodu) należy podczas montażu
zastosować dodatkową osłonę.
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Przełącznik magnetyczny
Wskazówki dotyczące instalacji

1.3 Instalacja przewodów
1.3.1 Informacje ogólne
W trakcie rozmieszczania przewodów łączeniowych
od ościeżnicy do magistrali BUS lub puszki rozdzielczej
dla jednostki centralnej systemu antywłamaniowego,
należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie przewodów
przed uszkodzeniami. Przewód należy poprowadzić
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.
Aby zapobiec uszkodzeniom przełącznika
magnetycznego przy instalacji w ramie, nie należy
przesuwać przełącznika ciągnąc go za przewód!

Należy unikać mechanicznego obciążania przełącznika
magnetycznego przez uderzenia, upadki itp., gdyż może
to doprowadzić do zniszczenia przełącznika. Nie wolno
montować przełącznika magnetycznego za pomocą
ciężkich 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.

DRIVE

1.3.2 Prowadzenie przewodu z zastosowaniem
elastycznego peszla.
• Zatyczkę rury osłonowej (peszla) należy przeciągnąć
przez przewód, aż do ościeżnicy. Należy przy tym
zwrócić uwagę na odpowiedni kierunek zatyczki
względem rury osłonowej.
• Przeciągnąć przewód przez rurę osłonową i na końcu
rury nałożyć zatyczkę.
• Końcówkę rury osłonowej przymocować do ramy.
• Zwinąć peszel wraz z wsuniętym do niej przewodem
i bez załamywania przymocować do ramy.
1.3.3 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
Elementy mocujące ramę okna (np. kotwy
murarskie lub kołki) mogą uszkodzić kabel podczas
jego instalacji. Dlatego w trakcie prowadzenia
przewodów należy uwzględnić powierzchnie
mocowania pod elementy montażowe ramy.

1.3.4 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.

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

H69.MOT00S001PL
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Przesunięcie sworznia magnetycznego do przełącznika magnetycznego

2.1 UMS001, UMS002, UMS003
Uwzględnienie przesunięcia okuć do
wyliczenia pozycji montażowej
przesunięcie X = Hub + Y

4 mm-1

przełącznik magnetyczny
kątownik mocujący w kierunku
śruby sworznia magnetycznego

pozycja zamknięta

krawędź wrębu skrzydła

środek rowka
okuciowego

Hub

Y
X

Przełącznik
magnetyczny

wymiar Y

UMS001

11 mm ± 1

UMS002

11 mm ± 1

UMS003

11 mm + 2

Program okuciowy
przesunięcie

Hub

FAVORIT

16 mm

TITAN iP

18 mm

TITAN AF

18 mm

PORTAL PSK 200 Z Plus

56 mm

2.2 UMS001, UMS002
(monitorowanie pozycji uchyłu)
Uwzględnienie przesunięcia okuć do
wyliczenia pozycji montażowej
przesunięcie X = Hub + Y

X
Hub

Y

Odległości pomiędzy przełącznikami
w pozycji zamkniętej
środek rowka
okuciowego
krawędź wrębu skrzydła

kątownik mocujący w kierunku
śruby sworznia magnetycznego
przełącznik magnetyczny
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pozycja uchyłu

4 mm-1

5

Odległości pomiędzy przełącznikami
w pozycji zamkniętej

Przełącznik
magnetyczny

wymiar Y

UMS001

11 mm ± 1

UMS002

11 mm ± 1

Program okuciowy
przesunięcie

Hub

FAVORIT

16 mm

TITAN iP

18 mm

TITAN AF

18 mm

H69.MOT00S001PL
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2.3 UMS011-EN, UMS124
Uwzględnienie przesunięcia okuć do
wyliczenia pozycji montażowej
przesunięcie X = 19 mm - Hub

75 mm
1,5 mm+2/-1

19 mm
X

Hub

podkładka
przełącznik magnetyczny

krawędź wrębu skrzydła
środek rowka
okuciowego

Program okuciowy
przesunięcie

Hub

TITAN iP

18 mm

TITAN AF

18 mm

Wymagania instalacyjne:
od obszaru roboczego (12 mm +1)
należy zachować wolną przestrzeń na
długości co najmniej 100 mm, tak aby
obudowa nie kolidowała z elementami
okucia.

pozycja zamknięta
pozycja otwarcia
min. 100 mm wolna przestrzeń

2.4 UMS011-EN, UMS124
(monitorowanie pozycji uchyłu)
sprężyna zaciskowa

uchwyt pod magnes UE
środek rowka
okuciowego

25 mm

8 mm

1 mm

12 mm

przełącznik magnetyczny

H69.MOT00S001PL

2 mm

podkładka
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Wskazówki dotyczące instalacji

2.5 UMS1080
Uwzględnienie przesunięcia okuć do
wyliczenia pozycji montażowej
przesunięcie X = Hub + 9 mm+2

przełącznik magnetyczny
4 mm+1

krawędź wrębu skrzydła

Program okuciowy
przesunięcie

Hub

FAVORIT

16 mm

TITAN iP

18 mm

TITAN AF

18 mm

środek rowka
okuciowego

5

pozycja zamknięta
9 mm+2

Hub
X

34/36
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max. 40 mm

min. 1 mm
max. 5 mm

2.6 UMS004
ca. 2,5 mm

mocowanie na oknie
drewnianym

7,5 mm

5

max. 7,5 mm

mocowanie na oknie
drewnianym: z izolacją
dźwiekową

5 mm

7,5 mm
ca. 5 mm

mocowanie na oknie
PCV

max. 4,5 mm

6 mm

H69.MOT00S001PL
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Magnes
nieruchome i ruchome magnesy w elementach montowanych na skrzydle

Przegląd magnesów

1.1 Nieruchome magnesy
Opis

nr elementu
PUMA0010-021010

Magnes

PUMA0010-021020
ZUMA0020-094010

Magnes

ZUMA0020-094020
ZUMA0030-100010

Magnes
przykręcany

ZUMA0030-100020
ZUMA0040-100010

Magnes

6

ZUMA0040-100020
713570

Prowadzenie
UE

295632
ZUMA0050-100010

Magnes

ZUMA0050-100020

kolor
RAL7035
jasnoszary

chrom

titansilber

titansilber

titansilber

titansilber

ZUMA0060-100011
Magnes

ZUMA0060-100021

266250

Magnes
UMA001
Uchwyt pod
magnes UE

25
1
25
1
25
1
25
1
25

25

25
1

315040

25
stal
nierdzewna
srebrny

PUMA0020-021010

50

1
‒

PUMA0020-021040

25

PUMA0030-021020

10

Uchwyt pod
magnes
drewno PCV

‒

PUMA0030-021060

38/44

1

899465

ZFUE0010-040050

Uchwyt pod
magnes
drewno

25

1
‒

08.2018

konstrukcja

zastosowanie

magnes z tulejką

dozór otwierania
i zamykania drzwi
podnoszonoprzesuwnych

magnes
wpuszczany

kontrola otwarcia drzwi

przykręcany
w rowku
okuciowym

kontrola otwarcia

wymiennik do
podstawki

kontrola otwarcia (A300)

wymiennik do
płytki blokującej

kontrola otwarcia
(FAVORIT)

do profili bez
rowka okuciowego

kontrola otwarcia do
krawędzi wrębu skrzydła

do profili bez
rowka okuciowego

kontrola otwarcia do
krawędzi wrębu skrzydła

magnes do
przełącznika
magnetycznego
UMS004

kontrola otwarcia

1

1
titansilber

878743

Magnes typu
100

VPE

kontrola otwarcia
do okna rozwiernouchylnego
do zatrzaskiwania
na listwie o
szerokości 2 - 2,2
mm

monitorowanie pozycji
uchyłu

magnes do
przełącznika
magnetycznego
UMS011-EN

kontrola zamknięcia
drzwi podnoszonoprzesuwnych

magnes do
przełącznika
magnetycznego
UMS011-EN

kontrola zamknięcia
drzwi podnoszonoprzesuwnych

100

H69.MOT00S001PL
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1.2 Dodatki do nieruchomych magnesów
Opis

Opakowanie
z dodatkami
HS-H Compact

nr elementu

kolor

VPE

PMZB1420-021010

RAL7035

1

PMZB1420-002010

RAL9003

1

PMZB1420-023010

RAL9005

1

nr elementu

kolor

VPE

przeznaczenie

uchwyt pod magnes
(PUMA0020-021010)

1.3 Ruchome magnesy
Opis

ZUMA0010-100011
Magnes
zatrzaskiwany

ZUMA0010-10002

konstrukcja

zastosowanie

zatrzaskiwany
w listwie napędowej
bez aprobaty VdS

monitorowanie
pozycji uchyłu
(TITAN iP)

1
titansilber

25

1.4 Ruchome magnesy w elementach montowanych na skrzydle
Opis
narożnik AF VSO UE

listwa rozwórki AF V-V Gr.1 UE

listwa rozwórki UE Gr.1 1M

listwa rozwórki FFA UE Gr.1 1M

zaryglowanie VSO/A UE 1M

zaryglowanie VS/A UE 1M 1S

łącznik AF/UE Gr.1

łącznik UE 1M

łącznik Gr.1 + UE

łącznik-UE Gr.23 MV

H69.MOT00S001PL

nr elementu

powierzchnia

VPE

TEUL4100-100010

titansilber

1

TEUL4100-100050

titansilber

50

TSSV0340-100016

titansilber

1

TSSV0340-100046

titansilber

25

TSSK1060-100010

titansilber

1

TSSK1060-100040

titansilber

25

TSSK1140-100010

titansilber

1

TSSK1140-100040

titansilber

25

TEVR0080-100011

titansilber

1

TEVR0080-100041

titansilber

25

TEVR0310-100010

titansilber

1

TEVR0310-100050

titansilber

50

TZZS0160-100010

titansilber

1

TZZS0160-100040

titansilber

25

TZOS0010-100010

titansilber

1

TZOS0010-100040

titansilber

25

TZZS0190-100010

titansilber

1

TZZS0190-100040

titansilber

25

716519

titansilber

1

306468

titansilber

20

rodzaj okuć
TITAN AF

TITAN AF

TITAN iP

TITAN iP

TITAN iP

TITAN iP

TITAN AF

TITAN iP

TITAN iP

PORTAL PSK 200 ZPLUS

08.2018
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1.4.1 Narożnik AF VSO UE
A

B

C

C

Opis

nr elementu
TEUL4100-100010
TEUL4100-100050

narożnik AF VSO UE

powierzchnia
titansilber
titansilber

VPE
1
50

rodzaj okuć

VPE
1
25

rodzaj okuć

TITAN AF

Specyfikacja techniczna
możliwe pozycje

6
wymiar A
wymiar B
wymiar C
ilość śrub

140 mm
140 mm
63 mm
4

1.4.2 Listwa rozwórki AF V-V Gr.1 UE

A

B

C

D

Opis
listwa rozwórki AF V-V Gr.1 UE

nr elementu
TSSV0340-100016
TSSV0340-100046

powierzchnia
titansilber
titansilber

TITAN AF

Specyfikacja techniczna
możliwe pozycje

FFB
wymiar A
wymiar B
wymiar C
wymiar D
ilość śrub

40/44

410 – 680 mm
550 mm
335 mm
241 mm
170 mm
3
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1.4.3 Listwa rozwórki UE Gr.1 1M
35
A

B

TSAK1010
TFKB

120

Opis
listwa rozwórki UE Gr.1 1M

nr elementu
TSSK1060-100010
TSSK1060-100040

powierzchnia
titansilber
titansilber

VPE
1
25

rodzaj okuć
TITAN iP

Specyfikacja techniczna
możliwe pozycje

6
FFB
wymiar A
wymiar B
Ilość śrub

360 – 480 mm
445 mm
258 mm
2

1.4.4 Listwa rozwórki FFA UE Gr.1 1M
B

A

TSAK1010
TFKB

120

Opis
listwa rozwórki FFA UE Gr.1 1M

nr elementu
TSSK1140-100010
TSSK1140-100040

powierzchnia
titansilber
titansilber

VPE
1
25

rodzaj okuć
TITAN iP

Specyfikacja techniczna
możliwe pozycje

FFB
wymiar A
wymiar B
ilość śrub

H69.MOT00S001PL

360 – 480 mm
480 mm
293 mm
2
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1.4.5 Zaryglowanie VSO/A UE 1M
A
B

200

Opis

nr elementu
TEVR0080-100011
TEVR0080-100041

zaryglowanie VSO/A UE 1M

powierzchnia
titansilber
titansilber

VPE
1
25

rodzaj okuć

VPE
1
50

rodzaj okuć

TITAN iP

Specyfikacja techniczna
możliwe pozycje

6
FFH
FFB
wymiar A
wymiar B
ilość śrub

481 – 2360 mm
481 – 1560 mm
412 mm
64 mm
2

1.4.6 Zaryglowanie VS/A UE 1M 1S
A
B
C

200

Opis
zaryglowanie VS/A UE 1M 1S

Nr elementu
TEVR0310-100010
TEVR0310-100050

Powierzchnia
titansilber
titansilber

TITAN iP

Specyfikacja techniczna
możliwe pozycje

FFH
FFB
wymiar A
wymiar B
wymiar C
ilość śrub
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481 – 2360 mm
481 – 1560 mm
412 mm
127 mm
64 mm
1
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1.4.7 Łącznik AF/UE Gr.1

A

B

C

Opis

nr elementu
TZZS0160-100010
TZZS0160-100040

łącznik AF/UE Gr.1

powierzchnia
titansilber
titansilber

VPE
1
25

rodzaj okuć
TITAN AF

Specyfikacja techniczna
możliwe pozycje

6
FFB
wymiar A
wymiar B
wymiar C
ilość śrub

410 – 680 mm
200 mm
95 mm
65 mm
2

1.4.8 Łącznik UE 1M

A

B

Opis
łącznik UE 1M

nr elementu
TZOS0010-100010
TZOS0010-100040

powierzchnia
titansilber
titansilber

VPE
1
25

rodzaj okuć
TITAN iP

Specyfikacja techniczna
możliwe pozycje

FFB
wymiar A
wymiar B
ilość śrub

H69.MOT00S001PL

591 – 1450 mm
200 mm
109 mm
1
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1.4.9 Łącznik Gr.1 + UE

A

B

10

ZUMA00

Opis

nr elementu
TZZS0190-100010
TZZS0190-100040

łącznik Gr.1 + UE

powierzchnia
titansilber
titansilber

VPE
1
25

rodzaj okuć

VPE
1
20

rodzaj okuć

TITAN iP

Specyfikacja techniczna
możliwe pozycje

6
FFB
wymiar A
wymiar B
ilość śrub

591 – 1450 mm
200 mm
64 mm
1

1.4.10 Łącznik-UE Gr.23 MV

A

Opis
łącznik-UE Gr.23 MV

B

nr elementu
716519
306468

powierzchnia
titansilber
titansilber

PORTAL PSK 200 ZPLUS

Dane techniczne
możliwe pozycje

FFB
wymiar A
wymiar B
ilość śrub

44/44

770 – 2000 mm
229,5 mm
155,5 mm
3
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Dodatki

Przegląd dodatków

Opis

nr elementu

kolor

VPE

882627

titansilber

1

270059

titansilber

25

GZKT0030–021010

RAL 7035
jasnoszary

1

882412

‒

1

270691

‒

25

315712

‒

1

MRDZ0010-040040

stal nierdzewna
srebrny

25

MRDZ0010-004040

biały (zbliżony
RAL9016)

25

FUUP0010-002010

biały (zbliżony
RAL9003)

1

FUUP0010-002060

biały (zbliżony
RAL9003)

100

zestaw wyłącznika bezpieczeństwa

GMAS0010-096011

‒

1

do sterowania pracą okapów kuchennych

przekaźnik bezstykowy do pętli
alarmowej na szybie

ZUKU0010-096010

‒

1

nadajnik i odbiornik do bezdotykowego
podłączenia pętli alarmowej na szybie

urządzenie testujące przełącznik
magnetyczny

ZUPG0010-096010

‒

1

urządzenie kontrolujące poprawność działania
przełącznika magnetycznego

zaciski testowe do urządzenia
testowego

ZUPK0010-099010

‒

1

pojedynczy zacisk testowy jako dodatek
do urządzenia kontrolującego przełącznik
magnetyczny

szablon wierceń

158395

‒

1

szablon wierceń do przełącznika UMS001,
UMS002, UMS003, UMS1080

szablon wierceń

TABL0360-5H9010

‒

1

szablon wierceń do przełącznika UMS124,
UMS011-EN

UVG przepust kablowy
Przepust kablowy ze zintegrowana
wtyczką mit z przyłączem do pętli
alarmowej na szybie
elastyczna rura osłonowa
(przewód 5,80 m)
opaska mocująca do rury
osłonowej

płytka dystansowa

7

podkładka
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zakres stosowania
do pętli alarmowej na szybie
do pętli alarmowej na szybie (Klasa VdS C)
przewód 0,33 m / 6 m
do ochrony przewodów łączeniowych
przełącznika magnetycznego przed
uszkodzeniem
dodatkowe elementy do mocowania
elastycznych rur osłonowych
do przełącznika magnetycznego UMS001,
UMS002 i UMS003

do przełącznika magnetycznego UMS1080
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UVG przepust kablowy do pętli alarmowej na szybie

10

7,6

191

5 8
Opis
UVG przepust kablowy
UVG przepust kablowy

3

nr elementu
882627
270059

8,5

30

VPE
1
25

Przepust kablowy ze zintegrowana wtyczką z przyłączem do pętli alarmowej na szybie

Opis
przepust kablowy ze zintegrowana wtyczką
Specyfikacja techniczna
przewód
natężenie
pobór mocy
ochrona przewodu
zastosowany materiał

H69.MOT00S001PL

nr elementu
GZKT0030–021010

16
59

Ø 7,5

16

28
59

20,5

10,4

11

8,5

7

VPE
1
Ø 4,9 mm, 6-polig
max. 48 V DC
max. 2,0 A
elastyczna spirala ze stali nierdzewnej
nie zawiera ołowiu, kadmu, CFC i halogenu
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DRIVE
4

Dodatki

Przełącznik bezstykowy do pętli alarmowej na szybie
• Przekaźnik bezstykowy umożliwia połączenie
pętli alarmowej na szybie z centralą alarmową.
Układ składa się z nadajnika i odbiornika. Nadajnik
montowany jest w ramie okna, a po przeciwnej
stronie na części ruchomej okna (skrzydło) jest
montowany odbiornik.
• Ochrona zgodna z IEC 529 i stopniem ochrony IP 67

Opis
przekaźnik bezstykowy do pętli alarmowej
na szybie

7

nr elementu
ZUKU0010-096010

Specyfikacja techniczna
napięcie robocze
dopuszczalne zakłócenia
pobór prądu spoczynkowego przy 12 V
pełny prąd obciążeniowy przy 12 V
pobór mocy przy 12 V
odległość pomiędzy montażem nadajnika, a odbiornika
Boczne przesuniecie montażu
odległość do części metalowych
częstotliwość transmisji
wyjście alarmowe
max. wydajność przełączania
rezystancja styków
pojemność równoległa
przewód przyłączeniowy
przewód wewnętrzny
wymiar przewodu
wymiar obudowy
materiał obudowy
kolor
zakres temperatur
klasa środowiskowa według VdS 2110
stopień ochrony
złączka do pętli alarmowej na szybie
Kontrola otwarcia numer certyfikatu VdS
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VPE
1

9 – 15 V DC
max. 1,0 Vss
ca. 7 mA (max. 12 mA)
max. 22 mA
264 mW
2 mm – 10 mm
max. 3 mm
mind. 2 mm
145 kHz und 290 kHz ± 5 kHz
przełącznik elektryczny
24 V DC, 200 mA, 300 mW
ca. 5 Ω
ca. 10 nF
LIYY 6 x 0,14 mm² Cu ocynk,
przeznaczony do systemu połączeń LSA-PLUS
4 czarny, 1 czerwony, 1 niebieski
3,8 mm i długość 6 m
68 x 30 x 10 mm
ABS
biały
‒ 25 °C do + 70 °C
IV
IP 67
Typ LINK M1370, złącze do przekaźnika: B 4-żyłowe, wtyczka do
alarmu na szybie: S 4-żyłowa
Klasa B: G 104510

H69.MOT00S001PL

Dodatki

Podkładka do UMS1080
33

5,5±0,2

5

DRIVE

±0,1

4

13

20

°

5,2
Opis
podkładka, biały
podkładka, biały

6

nr elementu
FUUP0010-002010
FUUP0010-002060

5,3

VPE
1
100

Płytka dystansowa do UMS001, UMS002, UMS003
5+1

24+0,1

13,1+1

7
Opis
płytka dystansowa, stal nierdzewna srebrny
płytka dystansowa, biały

7

nr elementu
MRDZ0010-040040
MRDZ0010-004040

VPE
25
25

Elastyczny przewód ochronny

Opis
przewód ochronny (długość 5,80 m),
w zestawie 1 końcówka, 1 końcówka
i 3 uchwyty montażowe
opaska mocująca
końcówka

H69.MOT00S001PL

nr elementu
882412

VPE
1

270691
315712

25
3
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DRIVE
8

Dodatki

Zestaw wyłącznika bezpieczeństwa

Opis
zestaw wyłącznika bezpieczeństwa

7

nr elementu
GMAS0010-096011

Specyfikacja techniczna
zasilanie
pobór mocy
zdolność przełączania
wymiary (L x B x H)
waga
klasa środowiskowa
stopień ochrony
materiał

9

VPE
1
230 V AC / 50 Hz
ca. 3 W
230 V AC, 6 A, 1400 W, 1pol
135 mm x 65 mm x 75 mm
ok. 350 g
I
IP 20
ABS

Urządzenie testujące do przełącznika magnetycznego

6x

Opis
Urządzenie testujące do przełącznika
magnetycznego, w zestawie. 6 klipsów
testowych
dodatkowy klips testowy
Specyfikacja techniczna
bateria
automatyczne wyłączanie
stopień ochrony
wymiary
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nr elementu
ZUPG0010-096010

VPE
1

ZUPK0010-099010

1
9 Volt E-Block, IEC 6LR61
po około 10 minutach
IP 20
115 mm x 65 mm x 30 mm
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Dodatki

10

Szablon wierceń do UMS001, UMS002, UMS003, UMS1080

Opis
szablon wierceń

11

DRIVE

nr elementu
158395

VPE
1

Szablon wierceń do UMS124, UMS011-EN

7

Opis
szablon wierceń

nr elementu
TABL0360-5H9010

TITAN iP

TITAN AF

75 mm
±0,25

H69.MOT00S001PL

VPE
1

73 mm
±0,25

08.2018

51/51

H69.MOT00S001Pl_04-2018

www.siegenia.com

