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Czujnik kontaktronowy  
EMC 440-B ALARMTECH 

 

 

• Przełącznik kontaktronowy typu A, styki normalnie 
zamknięte 
• Podłączanie - 3 przyłącza śrubowe z zabezpieczeniem 
przewodów 
• Podkładki dystansowe i wkręty mocujące na wyposażeniu 
• Funkcja przełącznika NC 
• Parametry kontaktronu 48 VDC / 400 mA / 10 W 
• Średnica wiercenia otworu 8mm 
• Odległość zamknięcia - stal 20mm 
• Odległość zamknięcia - pozostałe materiały 30mm 
• Kategoria ochrony obudowy IP 43 
• Obudowa / kolor - plastykowa ABS / biały 
• Atesty EN 50131-2-6 grade 1, INCERT Belgia, GOST R 
Rosja 

 
EMC 440-B to czujnik kontaktronowy firmy Alarmtech. Kontakt magnetyczny do montażu 
powierzchniowego z konfiguracją przełącznika NC. Jest przeznaczony do stosowania w SSWiN oraz w 
systemach kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i 
drzwi.  
 
Pokryte rutenem złocone styki przełączników kontaktronowych zapewniają długi czas życia kontaktu 
(ponad 20 milionów cykli przełączania) przy małym poborze prądu rzędu 1 µA. Magnes jest wykonany ze 
stopu Alnico 5 (aluminium-nikiel-kobalt), co zapobiega rozmagnesowaniu i zapewnia stabilność pola 
magnetycznego w długim okresie czasu. 
 
W celu zapewnienia prostego i szybkiego montażu zastosowano złącza śrubowe z zabezpieczeniem dla 
końcówek podłączanych przewodów. Zestaw zawiera podkładki dystansowe, umożliwiające montaż 
czujnika na powierzchni stalowej. Szeroki asortyment akcesoriów zawiera różnego rodzaju wsporniki, 
ułatwiające montaż oraz opcjonalny, silny magnes w plastikowej obudowie. 
 

Dane techniczne: 
Montaż Powierzchniowy 
Podłączanie Przyłącza śrubowe 
Funkcja przełącznika NC 
Parametry kontaktronu 48 VDC / 400 mA / 10 W 
Pętla sabotażowa Nie 
Obudowa / kolor Plastikowa ABS / biały; brązowy 
Klasa środowiskowa (EN50130-5:2011) II 
Temperatura pracy -10 ÷ +55 °C 
Wilgotność środowiska pracy max 95% RH 
Wymiary części kontaktronowej (L x W x H) mm 65 x 20 x 15 
Wymiary części magnetycznej (L x W x H) mm 65 x 16 x 15 
Odległość zamknięcia (drewno) 34 mm +/- 40% 
Odległość zamknięcia (stal) 24 mm +/- 40% 
Odległość otwarcia (drewno) 42 mm +/- 40% 
Odległość otwarcia (stal) 30 mm +/- 40% 
Stopień zabezpieczenia (EN50131-2-6:2008) 1 
Atesty Zgodny z CE 
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