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INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vysílač XT S 868

787012

Přijímač XR S 868

787013

Řídící jednotka 
bezpečnostní lišty 
CN60 E

785200

XS55
Certifikované v kategorii 2 normy EN 12978

Bezpečnostní zařízení
typu C (EN 12453)

Plug and Play bezpečnostní prvek s vodivým elementem ve vodivém gumovém profilu (8,2 kOhm). Díky inovativnímu řešení rychlého zalepení 
se lišta velmi jednoduše osazuje.

Gumový profil o výšce 55 mm
Hliníkový nosný profil
Detekce překážky pod úhlem: +/- 45°
Třída krytí IP65

K dispozici v kitu (pro více než jednu bezpečnostní lištu) nebo v zakázkových sestavách (pro jednu bezpečnostní lištu až 2,5 m).
Tato XS55 lišta potřebuje řídící jednotku CN60 E nebo rádiový systém lišt.

Model Popis Objednací kód

Zákaznická sada XS55
bezpečnostní lišta až 2,5 m

Souprava obsahuje:
1 gumový profil pro XS55 2,5 m

1 terminál s odporem XSP 8,2 kOhm (428097)
1 terminál s kabelem XSP CO.5 (428098)

1 hliníkový profil pro XS55 2,5 m

105688

Model Popis Objednací kód

Sada Supply
zahrnuje všechny prvky
uvedené v tabulce

gumový profil XS55 25 m 428096

terminál s odporem XSP 8,2 kOhm 428097

terminál s kabelem XSP CO.5 428098

hliníkový profil kit 10 ks (2,5 m každý) XS55 105687

Příklad objednávky: K vytvoření 10 XS55 bezpečnostních lišt 2,5 m je nutné objednat: 1 ks 428096, 1ks 105687 a 10 ks 428097 a 10 ks 428098.
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PŘÍKLADY INSTALACE

Jediná dotyková lišta typu Plug and Play na trhu.
Sestavte si certifikovanou bezpečnostní lištu během několika minut dle následujících 4 kroků. Není zapotřebí žádné lepení ani dlouhé čekání.

1. Uřízněte gumový profil na požadovanou délku. Řez musí být čistý.

2. Vložte vstupní terminál (s kabelem a odporem) v gumové koncovce profilu.
    Silně přitiskněte terminál do trvale elastického tmelu v dotčené oblasti (pár vteřin).

3. Odstraňte zacvakávací koncovku a zkontrolujte, zda těsnící tmel všude dobře doléhá.

4. Zacvakněte koncovku aby pasovala přesně do výřezů na liště.
    Nyní je lišta připravena na instalaci do hliníkového profilu na místo určení.


