Nový bezpečnostní zámek
s vysokou úrovní kódování

AZM150
ŠTÍHLÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK
NOVINKA

AZM150
ŠTÍHLÝ DESIGN – VYSOKÁ
ÚROVEŇ KÓDOVÁNÍ
■ Ovládací

hlava je otočná o 4 x 90°
■S
 íla zámku FZh = 1.500 N
■S
 íla aretace 50 N
■ Individuálně kódované typy s úrovní
kódování „VYSOKÁ“ podle ISO 14119
■ Odemykání

napětím nebo
uzamykání napětím
■4
 kontakty
■ Š x V x H: 40 x 204 x 48 mm
■K
 rytí IP65, IP67
■K
 ompatibilní s profily 40 mm

www.schmersal.cz

Otočná ovládací hlava
Ovládací hlavou lze otáčet bez
obtížného povolování šroubů

Varianty s individuálním kódováním
se stupněm kódování „VYSOKÝ“
dle EN ISO 14119

Vysoká přídržná síla
Štíhlý design a vysoká přídržná síla
FZh = 1.500 N

AZM150
Nový bezpečnostní zámek s vysokou úrovní kódování.
Nový elektromechanický zámek AZM150 se vyznačuje svým podlouhlým tenkým tvarem a přídržnou silou 1.500 N.
Nový AZM150 lze kombinovat s množstvím různých ovladačů pro nejrozmanitější zástavbové situace:
přímý ovladač (B1) a ohnutý ovladač (B5) pro posuvné dveře nebo pohyblivý ovladač (B6) pro malé otočné dveře.
Značným přínosem a usnadněním montáže tohoto zámku je otočná hlava, kterou lze – namísto zašroubování – aretovat
jednoduše zatlačením krytu. Ovládací hlava, otočná o 360° má dva vstupy pro ovladač a umožňuje tak různé umístění
i způsoby přiblížení ovladače. To přináší možnosti velmi universálního použití.

OVLADAČ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Řešení pro nejrozmanitější aplikace.

Ovladač pro všechny zástavbové situace
B1 (přímý), B5 (zahnutý),
B6 (pohyblivý)

Blokovací spona SZ150-1
Chrání proti zavření dveří nedopatřením,
při opravách, montážích apod.

Únikové odjištění, nouzové odblokování
nebo pomocné servisní odjištění

SKUPINA SCHMERSAL
OCHRANA PRO ČLOVĚKA I STROJ
Již více než dvě desetiletí zastupujeme na českém a slovenském trhu
světového lídra v oblasti strojní bezpečnosti – firmu Schmersal. Mezi naše
silné stránky patří znalosti, zkušenosti, soulad našich produktů s
evropskými i mezinárodními zákony a standardy, ale i nevšední péče o
potřeby klientů.
K našim zákazníkům patří nejen globální hráči v oblasti výroby a konstrukce
strojů a výrobních linek, ale také provozovatelé a uživatelé strojních
zařízení. Všichni profitují z rozsáhlého know-how firmy Schmersal
a zkušeností našich techniků, kteří Vám navrhnou a připraví řešení tak, aby
splňovalo veškeré zákonné bezpečnostní požadavky a současně vyhovělo
potřebám vašich strojů, robotů a výrobních zařízení. Navíc disponujeme
specifickými znalostmi a zkušenostmi z různých průmyslových oborů.
Mezi ně patří výroba a zpracování potravin, balení a balící technika,
konstrukce obráběcích a tvářecích strojů, výtahy a zdvihací technika,
těžký a důlní průmysl a v neposlední řadě automobilový průmysl.
Do naší nabídky významně přispívá také akademie tec.nicum, s rozsáhlým
výběrem služeb v oblasti bezpečnosti strojních zařízení. Certifikovaní
bezpečnostní technici poradí výrobcům strojů i jejich provozovatelům ve
všech aspektech strojní bezpečnosti. Kromě toho, v úzké spolupráci se
zadavateli a výrobci, navrhují a realizují komplexní bezpečnostní řešení
strojů a strojních provozů.
Těšíme se na spolupráci – váš tým MERCOM COMPONENTA.

PRODUKTY

SYSTÉMY

SLUŽBY

■ Bezpečnostní spínače, snímače
a bezpečnostní zámky

■ Kompletní řešení pro zajištění
nebezpečných oblastí

■ tec.nicum academy –
školení a semináře

■ Bezpečnostní PLC, bezpečnostní
reléové moduly a bezpečnostní
sběrnicové systémy

■ Individuální nastavení a
programování bezpečnostních
řídicích jednotek

■ tec.nicum consulting –
poradenské služby

■ Optoelektronická a doteková
bezpečnostní zařízení

■ Bezpečnostní technika na míru
– ať pro jednotlivé stroje nebo
komplexní výrobní linky

■ Automatizační technologie:
polohové, přibližovací a speciální
spínače

■ Specifická bezpečnostní řešení
vhodná pro dané průmyslové
odvětví

■ tec.nicum engineering –
koncepce a technické plánování
■ tec.nicum integration –
provedení a montáž
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Uvedená data a údaje byly pečlivě zkontrolovány.
Technické změny a omyly vyhrazeny.
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