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DC115   Magnetický kontakt polarizovaný, vyvážený

DC 115 je vyvážený polarizovaný magnetický kontakt s vyvedeným přepínacím kontaktem a dvěma vodiči
samoochrany (označeny „supervised loop“).
Přívodní vodiče jsou 200 cm dlouhé a jsou oplášťované ocelovou chráničkou. Plášť magnetu a kontaktu je
vyroben z hliníku a je povrchově upraven anodickou oxidací. Kontakt poplachové smyčky je vyvážen
systémem vnitřních magnetů a tím je znemožněno jeho překonání externím magnetem. Protože jde o
magneticky vyvážený kontakt, je nutno u tohoto kontaktu dodržet pracovní mezeru magnetu od kontaktu 9
až 62 mm.

Při umísťování magnetu a kontaktu na chráněný objekt, je třeba dbát toho, aby byla dodržena stejná
orientace nápisu ARITECH na kontaktu i magnetu. Nesprávné orientace způsobí změnu vlastností
kontaktu. Pro uchycení slouží dva otvory na kontaktu a magnetu.
Pro připevnění na ocelové předměty je nutno použít hliníkových montážních přípravků, aby nedocházelo
k magnetickému zkratu a tím zmenšení pracovní mezery kontaktu.
Přívodní vodiče jsou u nového magnetu označeny jemným postřikem barvy (viz popis ve schéma). Toto
zabarvení se po zapojení a odzkoušení funkce setře a tím se znemožní případné napadení systému.

Pokyny pro instalaci
Namontujte kontakt na požadované místo. Připojte ohmmetr na bílý a černý vodič. Je-li magnet ve velké
vzdálenosti od kontaktu, ohmmetr indikuje rozpojeno. Pomalu přibližujte magnet ke kontaktu dokud není
indikován zkrat. Tuto pozici označte. Přibližujte magnet blíže ke kontaktu dokud znovu není obvod
rozpojen. Opět označte. Magnet musí být umístěn mezi těmito značkami. Při montáži by měl mít magnet a
spínač stejnou orientaci (nápis na spínači i magnetu čitelný ve stejném směru). Takto je zajištěna větší
odolnost systému proti napadení cizím magnetickým polem.

Technická data
Pracovní mezera 9 mm (min), 62 mm (max)
Typ kontaktu CO přepínací kontakt
Rozměry magnet 76 x 12 x 25 mm (d x š x v)

kontakt 76 x 12 x 25 mm
Pracovní napětí max. 30V
Proud max. 0,25A
Pracovní teplota -40°C až +65°C
Krytí IP 68
Přívodní kabel 2 m kovová chránička (5 vodičů)
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