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1. Technický popis. 

 
1.1 Obecný popis. 
Bezpečnostní nášlapný spínač slouží k předávání signálu o vzniku poplachové situace, přivolání pomoci (např. 

vyslání signálu poplachové centrále, monitorovacímu vysílači, kontrolorovi). Bezpečnostní spínač přetváří signál stisknutí 
na změnu stavu poplachového výstupu. Výstupní signály jsou vysílány formou sevření/rozevření kontaktů mikrospínačů. 
Spínač se nachází v uzavřeném kovovém krytu vybaveném protiskluzovými nožkami. 

 
 

Informace o typech: 
Model Popis 

AWZ 700 
PN 

Bezpečnostní nášlapný spínač. 

AWZ 710 
PN-K 

Bezpečnostní nášlapný spínač, programovatelný. 

  

1.2 Popis prvků a svorek na PCB. 

Tabulka 1. 
Č. 

[obr. 1] 
Popis prvku 

[1] Úchyt kabelu 
[2] Svorky spínače  

Tabela 2. 
[2]  Popis svorek 

 
C 

NO 
NC 

 

Poplachový výstup spínače 
- společný kontakt 
- spínací kontakt 
- rozpínací kontakt (rozpíná při stisknutí spínače) 

 
 

CT 
NOT 
NCT 

 

Protisabotážní výstup spínače 
- společný kontakt 
- spínací kontakt 
- rozpínací kontakt (rozpíná při stisknutí spínače) 
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Obr. 1. Pohled na PCB. 

1.3 Technické parametry:  
- elektrické parametry (tab. 3) 
- mechanické parametry (tab. 4) 

Tabulka 3. 
Výstup ALARM 1A@30Vdc/50Vac max. 
Kontakty mikrospínače ALARM C/NC/NO 
Výstup TAMPER 1A@30Vdc/50Vac max. 
Kontakty mikrospínače TAMPER CT/NCT/NOT 
Provozní podmínky II. třída prostředí, -10°C ÷40°C 

Tabulka 4. 
Kryt kovový, RAL 9003, IP20 
Rozměry 120 (105) x 75 x 36 (WxLxH) 
Připevnění není 
Spoje  Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 
Hmotnost netto/brutto 0,18kg/0,22kg 
 
2. Instalace. 
 

2.1 Požadavky. 
Bezpečnostní nášlapný spínač smí instalovat pouze kvalifikovaný montér, který vlastní příslušná (požadovaná a 

v dané zemi nezbytná) povolení a oprávnění pro práci s instalacemi nízkého napětí. Zařízení musí být instalováno v 
uzavřených prostorách, v souladu s II. třídou prostředí, s normální vlhkostí vzduchu (RH=90% max. bez kondenzace) a 
teplotním rozsahem -10°C - +40°C. 

 
2.2 Postup instalace. 
 

1. Proveďte kompletní kabeláž a vyberte místo pro umístění spínače. 
2. Otevřete spínač odšroubováním dvou bočních šroubů (tvořících závěs spínače). 
3. Přes gumovou průchodku vsuňte do spínače kabel a upevněte jej v úchytu (obr. 1). 
4. Připojte kabely k výstupům ALARM a TAMPER 
5. Spínač zavřete a sešroubujte pomocí dvou šroubů. 
6. Proveďte zkoušku funkčnosti.  

 
3. Obsluha a provoz. 
 

Spínač nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, avšak v případě značného zaprášení je doporučeno vymést prach z 
povrchu přístroje stlačeným vzduchem. 
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 OZNAČENÍ WEEE 
Použitá elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem. Podle směrnice 
WEEE o nakládání s elektrickým a elektronickým odpadem, platné na území EU, je třeba použít zvláštní způsob 

likvidace. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

Pulsar K.Bogusz Sp.j.  
Siedlec 150,  32-744 Łapczyca, Polsko 

Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl 

http:// www.pulsar.pl 

OBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Pulsar K. Bogusz Sp.j. (výrobce) poskytuje dvouletou záruku kvality na zařízení, počínaje od data nákupu uvedeného na dokladu o koupi. 
2. V případě, že při uplatňování reklamace nebude předložen doklad o koupi, je počítána tříletá záruční doba od data výroby zařízení. 
3. Záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu za jiný funkčně odpovídající kus (volbu provádí výrobce) zařízení, které vykazuje vady zaviněné 
výrobcem, mj. výrobní vady a vady materiálu, pokud byly nahlášeny v záruční době (bod 1 a 2). 
4. Zařízení, na něž se vztahuje záruka, je třeba dodat na místo, kde byl zakoupen, nebo přímo do sídla výrobce. 
5. Záruka se vztahuje na kompletní zařízení s písemně specifikovaným druhem vady ve správně vyplněném reklamačním formuláři.  
6. Výrobce, pokud reklamaci uzná, se zavazuje provést záruční opravu v nejkratším možném termínu, avšak ne delším, než 14 pracovních dnů od data dodání 
zařízení do servisu výrobce. 
7. Doba opravy, uvedená v bodě 6, může být prodloužena v případě, že provedení opravy je technicky nemožné a také v případě, že zařízení bude přijato do 
servisu podmínečně z důvodů nesplnění záručních podmínek reklamujícím. 
8. Veškeré servisní služby vyplývající ze záruky budou prováděny výhradně v servisu výrobce. 
9. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 
- z příčin nezaviněných výrobcem, 
 - mechanickým poškozením, 
- nesprávným skladováním a přepravou, 
- způsobem používání, který neodpovídá pokynům v návodu k použití nebo způsobem použití, který je v rozporu s určením zařízení,  
- v důsledku nešťastných náhod (např. atmosférické výboje, porucha energetické sítě, požár, zatopení, působení vysokých teplot a chemických látek,  
- nesprávnou instalací a nastavením (které neodpovídají zásadám v návodu k obsluze), 
10. Ztrátu záruky v každém případě způsobuje zjištění, že byly provedeny konstrukční změny nebo opravy mimo servis výrobce. Ztrátu záruky způsobuje také 
jakákoli změna nebo poškození sériových čísel či poškození záručních nálepek. 
11. Zodpovědnost výrobce vůči kupujícímu je omezena hodnotou zařízení stanovenou podle velkoobchodní ceny výrobce platné v den nákupu. 
12. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku poškození, vadné činnosti nebo z důvodu, že zařízení nelze používat,  
zvláště pokud tato skutečnost vyplývá z nedodržení pokynů a požadavků uvedených v návodu k obsluze. 

 


