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bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell
Dal�í typy viz katalog: LIMIT SWITCHES

Koncové a bezpeènostní spínaèe

Ucelená øada koncových a bezpeènostních spínaèù pro v�eobecné pou�ití 
s celosvìtovì zaji�tìnou technickou podporou

Koncové a bezpeènostní spínaèe pøedstavují cenovì výhodná øe�ení
dotykového snímání pøedmìtù. Jsou dodávány v �irokém sortimentu tva-
rù a velikostí pouzdra, s rùzným stupnìm krytí, s rùznými spínacími cha-
rakteristikami a hodnotami spínaných velièin.

Typická pou�ití

l Pøíslu�enství strojù - zaøízení pro obrábìní kovù, lisy, 
dopravní linky a speciální stroje

l Zaøízení pro manipulaci s materiálem: dopravníky, zdvi�e, 
jeøáby a kladkostroje

l Balící stroje a zpracovací zaøízení
l Textilní stroje
l Stavební stroje a zaøízení, vozidla a zdvi�né vozíky.

Charakteristiky

l Spínaèe konstruované podle norem IEC pro celosvìtové pou�ití
l Mechanismus pro m�ikové i pomalé spínání
l Mechanismus pro nucené rozepnutí rozpínacího kontaktu 

splòuje normu IEC947-5-1-3
l K dispozici typy s univerzálním indikátorem pro napìtí  

v rozsahu od 12 do  250 V ac nebo dc
l Modulární konstrukce sni�uje náklady na údr�bu
l EN50041standardní kovová a zásuvná verze
l EN50047 kovová a plastová verze s dvojitou izolací
l EN50047 tøí vývodová kovová verze
l �iroký výbìr aktivaèních èlenù

Normy

IEC 947-1 vysvìtluje obecná pravidla vztahující se k spínacím pøístro-
jùm nízkého napìtí a ovládacím pøístrojùm. Úèelem této normy je co
nejvíce sladit výkon výrobku a po�adavky na testování u zaøízení, u
kterých jmenovité napìtí nepøesáhne 1 000 V støídavého napìtí nebo 
1 500 V stejnosmìrného napìtí.

IEC 947-5-1 je pátou èástí obecných pravidel, která se vztahuje na za-
øízení ovládacích obvodù a spínací prvky. V této kapitole je také
èást zabývající se speciálními po�adavky na spínaèe s nucenì roz-
pínanými kontakty. Kterýkoliv spínaè,  který má  nucenì rozpínané
kontakty a vyhovuje tìmto speciálním po�adavkùm bude tímto symbo-
lem oznaèen na vnìj�í èásti výrobku:

A600 - "A" oznaèuje maximální výkon VA (AC) a 
"600" oznaèuje maximální jmenovité napìtí (AC).

Q300 -  "Q" oznaèuje maximální výkon VA (DC) a 
"300" oznaèuje maximální jmenovité napìtí (DC).

Tyto normy IEC pøijal CENELEC (Evropský výbor pro standardizaci 
elektrotechniky) a lze zamìnit IEC za EN60, napø.

IEC 947-5-1 se pak stane EN60947-5-1

IEC947-5-1/EN60947-5-1/ÈSN EN6097-5-1

Kategorie Proud Ie (A) pro napìtí Ue (V) VA

120V 240V 380V 480V 500V 600V Sepne Rozepne

AC15 A600 6 3 1.9 1.5 1.4 1.2 7200 720

AC15 A300 6 3 - - - - 7200 720

AC15 B300 3 1.5 - - - - 3600 360

AC14 D300 0.6 0.3 - - - - 432 72

125V 250V

DC13 Q300 0.55 0.27 69 69

DC13 R300 0.22 0.1 28 28

Typ konfigurace kontaktních prvkù definuje provedení a poèet kon-
taktù na spínaèi, napø.

- typ Za - oba kontaktní prvky mají stejnou polaritu
- typ Zb - oba kontaktní prvky jsou elektricky izolovány

Kategorie pou�ití definuje typ vedeného proudu (støídavý) (AC), stej-
nosmìrný (DC) a typické aplikace, pøi kterých se spínaè pou�ívá, napø.

AC15 - Ovládání elektromagnetické zátì�e
(ménì ne� 72 VA) 

DC13 - Ovládání elektromagnetù

Oznaèení zatí�itelnosti kontaktù se vztahuje ke kategoriím pou�ití a
definuje jmenovitý teplotní proud Ith (A), jmenovitý provozní proud Ie
(A) pøi jmenovitém provozním napìtí Ue a výkon VA, napø.

CENELEC definoval v normách EN 50041 a EN 50047 rozmìry 
a charakteristiky dvou typù koncových spínaèù.

Tyto normy se vztahují k spínacím pøístrojùm pro nízké napìtí a 
ovládacím  pøístrojùm pro prùmyslové pou�ití a definují rozmìry
pouzder, provozní body pro rùzné aktivaèní èleny, po�adavky na 
zemnící svorky, oznaèení svorek a minimální stupeò krytí IP.

Jak èíst a chápat informace ze sloupkových 
diagramù

Následující pøíklad se vztahuje na spínaè, který má m�ikový chod a
který má aktivaèní èlen sestávající z èepu s kladkou, tj. GLCB01C.
Pøi ètení tìchto sloupkových diagramù dodr�ujte tato pravidla:
1. Provìøte na schematech, jaký druh pohybu byl pou�it pro se-
pnutí spínaèe. Bude to jeden ze dvou typù:

a) svisle se pohybující plun�r
b) rotaèní nebo pøímoèarý pohyb vaèky

2. Zaènìte odeèítat z levého horního rohu obrázku B na �ipce 
oznaèené "A".

3. Sledujte na diagramu èerné �ipky a èerný prou�ek. Èerný 
prou�ek znaèí, �e svorky, jejich� èísla jsou uvedena nalevo, 
jsou sepnuty (obvod uzavøen), zatímco bílá znaèí, �e jsou 
rozepnuty (obvod rozpojen).

Rozmìry jsou uvádìny v milimetrech, popøípadì v palcích: mm
(palce)
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Správné pou�ívání koncových spínaèù

Nikdy nepou�ívejte koncové spínaèe jako fyzickou koncovou zará�ku.
Mù�e dojít k mechanickému po�kození nebo nesprávnému provozu.
V�dy zajistìte, aby mechanický aktivaèní èlen byl chránìn pøed na-
dmìrnými nárazy. Nikdy neuvolòujte aktivaèní èlen náhle - pozvolný
pohyb èlenu zajistí, �e tlak na mechaniku spínaèe bude minimální. To
má za následek i prodlou�ení �ivotnosti spínaèe.

Následující obrázky ukazují optimální podmínky pro ovládání spínaèe.

Na obr. A a B jsou konkrétní pøíklady. Typ aktivaèního chodu pou�itého
pro test je pøímoèarý pohyb vaèky (b). Poèáteèní bod je na �ipce ozna-
èené "A" (viz Obr. B). To ukazuje, �e vaèka se spínaèe ve volné poloze
dotkne po posunutí referenèního bodu vaèky ( vzdáleného 35mm od
montá�ních otvorù ) o 5,3 mm od svislé støedové osy spínaèe. V této
fázi jsou svorky 21 - 22 sepnuty a svorky 13 - 14 rozepnuty. Pøi dal�ím
pohybu vaèky se dosáhne pracovní polohy, která je 10,5 mm od støe-
dové osy - vzdálenost posunutí vaèky je 10,5 - 5,3 = 5,2 mm od volné
polohy.  V tomto bodì se zmìní stav spínaèe - svorky 21 - 22 se roze-
pnou a svorky 13-14 se sepnou. Jsou-li  v�ak kontakty svorek 21 - 22
speèeny dohromady a neoddìlí se, uplatní se mechanický bezpeènost-
ní efekt - jestli�e èep dosáhne bodu, od nìho� je zaji�tìno nucené roz-
pojení - 13,9 mm.  Pøi návratu vaèky dosáhne polohy uvolnìní na 8,9
mm od støedové osy. Spínaè se pøepne do pùvodního stavu a rozdíl
mezi pracovní polohou  a polohou uvolnìní (sepnutí x rozepnutí) je u-
vádìn jako hystereze spínání., tj. 10,5 - 8,9 = 1,6 mm.

Vysvìtlení pojmù

Volná poloha F.P. - free position
Stlaèení do spínací polohy P.T. - pretrauel
Spínací poloha O.P - operating position
Koncová poloha O.T. - overtravel position
Rozpínací poloha R.P. - release position
Hystereze spínání D.T. - differential travel
Spínací síla O.F. - operating force
Rozpínací síla R.F. - release force

U koncových spínaèù se vrchním stlaèovacím èepem musí býtoperaèní síla vyvinuta co nejblí�e osy
èepu.

Vaèka nebo zará�ka musejí být takové, aby se aktivní èlen neuvolnil náhle a samovolnì nesepnul pøi
zpìtném pohybu.

Ovládací mechanismus koncového spínaèe musí být navr�en tak, aby aktivaèní èlen za jakýchkoliv
provozních nebo  nouzových podmínek nepøekroèil koncovou polohou. Koncový spínaè se nesmí  pou-
�ívat jako mechanická zará�ka.

U koncových spínaèù s pákovým aktivaèním èlenem se musí operaèní síla vyvinout co nejkolmìji k pá-
ce jak je mo�né a kolmo  k ose høídele, okolo které se páka otáèí.
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Hlavní rysy

l Spínaèe dle rozmìrové normy EN50041 a EN50047
l Zkonstruovány dle IEC norem pro celosvìtové pou�ití
l Mechanismus pro nucené rozepnutí rozpínacích kontaktù 

dle ÈSN EN60 947-5-1-3
l �iroký výbìr aktivaèních èlenù
l Krytí IP66 (GLC, D, E); IP67 (GLA, F, H)
l Tøívývodová kovová verze kompatibilní s EN50047
l Základní spínaèe s m�ikovým nebo pomalým chodem 
l Univerzální LED indikátory
l Ètyøi typy závitu pro vývodku
l Galvanicky oddìlené spínací a rozpínací kontakty

Výhody

l Standardizované rozmìry a spínací charakteristiky
l Nucenì rozpínané rozpínací kontakty
l �iroká mo�nost volby pouzder a hlav spínaèù

Popis

Koncové spínaèe øady GLS byly navr�eny a zkonstruovány spoleènì
støediskem firmy Honeywell v Newhouse ve Skotsku a divizí firmy
Honeywell MICRO SWITCH ve Freeportu ve státì Illinois v USA jako o-
dezva na zvý�enou poptávku po koncových spínaèích normalizovaných
rozmìrù a spínacích charakteristik.  V této chvíli øada GLS nabízí více
ne� 3000 rùzných provedení.
Spínaèe s rozteèí upevòovacích otvorù 30x60mm  mají dle EN50041 de-
finovány spínací chrakteristiky pro provedení s pevnou otoènou pákou, s
plun�rem a s plun�rem s kladkou. Pro zákazníka to pøiná�í výhodu pøí-
mé zamìnitelnosti s jinými spínaèi odpovídajícími EN50041. Firma
Honeywell v�ak nabízí mnohem �ir�í sortiment aktivaèních èlenù a tvarù
spínacích hlav. Dal�í výhodou je mo�nost volby vnitøního spínaèe se
dvìma spínacími a se dvìma rozpínacími kontakty, pøípadnì se zlace-
nými kontakty pro bezpeèné spínání malých výkonù. 
Skupina miniaturních spínaèù dle  EN50047 nabízí mo�nost volby pla-
stových, kovových standardních a kovových tøívývodových  pouzder spí-
naèù, je� jsou v�echny vzájemnì rozmìrovì zámìnné. Norma EN50047
urèuje montá�ní, rozmìrové a spínací charakteristiky pro spínaèe s pá-
kou s kladkou, s plun�rem a s plun�rem s kladkou.

Spínaèe pro malé výkony

Nejnovìj�ím pøírùstkem do sortimentu základních spínaèù øady GLS
jsou spínaèe pro malé výkony odolné oxidaci kontaktù vlivem pracovní-
ho prostøedí. Tyto spínaèe spolehlivì pracují i pøi napìtí 1V a proudech
do 1 µA.  Tyto spínaèe jsou vynikající pro aplikace, kde se jako napáje-
cí zdroje pou�ívají akumulátory, nebo pro systémy s mikroprocesory s
velmi nízkými proudy a napìtím. 

Charakteristiky spínaèù pro malé výkony

Pracovní napìtí (Ue) 1 a� 50 V ac/dc
Pracovní proud (Ie) 1 µA a� 100 mA
Tepelný proud (Ith) 10 A
Izolaèní napìtí (Ui) 600 V
Implzní izolaèní napìtí (Uimp) 2500 V
Nucenì rozpínané rozpínací kontakty
Elektrická �ivotnost 10 mil. cyklù
Mechanická �ivotnost 15 mil. cyklù

Spínání pouze v jednom smìru

Oba stranové rotaèní spínaèe EN50047 a EN50041 se mohou nastavit
pro spínání pouze v jednom smìru (standardní fumnkce je ta, �e spínaè
sepne pøi  otoèení páky doleva i doprava).  Tato úprava se provede opa-
trným odstranìním celé hlavy. Otoète celou hlavu vzhùru nohama.
Vytáhnìte mechanismus plun�ru a otáèejte jím po 90° , a� se dosáhne
po�adované funkce. S hlavou vzhùru nohama a mechanismem plun�ru
smìøujícím na vás vytáhnìte mechanismus plun�ru a otoète jím o 90° ve
smìru hodinových ruèièek - nyní bude spínaè spínat pouze kdy� se pá-
ka otoèí doprava. Vytáhnìte mechanismus plun�ru a otoète jím o 90° ve
smìru hodinových ruèièek - nyní bude spínaè spínat v obou smìrech.
Vytáhnìte mechanismus plun�ru a otoète jím o 90° ve smìru hodinových
ruèièek - nyní bude spínaè spínat pøi otoèení páky doleva. (Tyto pøírùst-
ky jsou nastaveny v závodì - nespoléhejte na otoèení mechanismu
plun�ru o 90° nebo 270° od standardu.) Vyzkou�ejte, �e funguje tak, jak
oèekáváte. Smontujte soupravu hlavy a znovu vyzkou�ejte spínaè ve va-
�í aplikaci.

Dostupnost vybraných typù
GLAB01A1A nn
GLAB01A1B nnnn
GLAB01A2A nn
GLAB01A2B nnnn
GLAB01B nn
GLAB01C nn
GLAB01D nn
GLAB01E7B nn
GLAB20A1A nn
GLAB20A1B nn
GLAB20A2A nn
GLAB20A2B nn
GLAB20B nn
GLAB20C nn
GLAB20D nn
GLAB20E7B nn
GLCB01A1B nnnn
GLCB01A2B nn
GLCB01B nn
GLCB01C nnnn
GLCB01D nn

GLCB01E7B nn
GLCB03B nnnn
GLDB01A1B nnnn
GLDB01A2B nnnn
GLDB01B nnnn
GLDB01C nnnn
GLDB01D nnnn
GLDB01E7B nn
GLEB01A1B nn
GLEB01A2B nn
GLEB01B nn
GLEB01C nn
GLEB01D nn
GLEB01E7B nn
GLEB24A1B nn
GLEB24A2B nn
GLEB24C nn
GLEB24D nnnn
GLEB24E7B nn
GLGB12A1B nnnn
GLGB12D nn
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M�ikový chod Pomalý chod
ROZEPNE 
NE� SEPNE

= 1/2� NPT

GLA
GLF (1LED indikátor 12 a� 250Vac/dc)

GLH (2LED indikátory 18 a� 30Vdc)

EN 50041
Standardní kovová verze

Technické údaje

Mechanická �ivotnost a� 15 milionù operací
Krytí IP67

NEMA/UL 
typ 1, 4, 12, 13

Teplotní rozsah Provozní: 
-25°C a� +85°C
Skladování: 
-40°C a� +85°C

Certifikáty dle IEC 947-5-1
EN60947-5-1
ÈSN EN60947-5-1
AC 15 A300
DC13 Q300
UL, CSA, CE, EZÚ

Vibrace 10 g dle IEC 68-2-6
Nárazy 50 g dle IEC68-2-27
Oznaèení svorek dle EN 50013

XXX X

A

B

C

D

GL

Závit pro 
vývodku

= PG 13,5

= 20 mm

= PF 1/2

Standard = A

F

H

(w/1LED) =

(w/2LED) =

Pøíklad: GLA B 01 B � GLF B 01 B � GLH B 01 B

Typové
oznaèení:

01 03

Uzavøený obvod (sepnuto)
* Nucené rozepnutí dle IEC 947-5-1-3

* Bod, od kterého je zaji�tìno nucené rozpojení rozpínacích kontaktù

07 33Spínaè pro malé výkony
se zlacenými kontakty

(F.P.) 0°

(O.P.) 26°

(R.P.) 14°

(D.T.) 12°

(*) 55°

(O.T.) 71° to 85°

(F.P.) 0°

(O.P.) 26°

(R.P.)

(D.T.)

(*) 38°

(O.T.) 71° to 85°
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04 20 24

A1B

B

C

D

E7B

(GLA) (GLF, GLH)

nebo

34 22 32

XXX

(F.P.) 0°

(O.P.) 26°

(R.P.)

(D.T.) 12°

(*) 55°

(O.T.) 71° to 85°

(F.P.) 0°

(O.P.) 26°

(R.P.)

(D.T.)

(*) 38°

(O.T.) 71° to 85°

(F.P.) 0°

(O.P.) 26°

(R.P.) 14°

(D.T.) 12°

(*) 55°

(O.T.) 71° to 85°

06
36

Dal�í typy
pák viz str. XX

Pomalý chod Pomalý chod M�ikový chod Typy aktivaèních èlenù
SEPNE NE� 2 ROZPÍNACÍ DVOUPÓLOVÉ
ROZEPNE KONTAKTY KONTAKTY
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M�ikový chodGLB - Zásuvná kovová verze
GLG - (w/1LED) 12...250Vac/dc
GLJ - (w/2LED) 18...30Vdc
EN 50041
Technické údaje

Mechanická �ivotnost a� 15 milionù operací
Krytí IP67

NEMA/UL 
typ 1, 4, 12, 13

Teplotní rozsah Provozní: 
-25°C a� +85°C
Skladování: 
-40°C a� +85°C

Certifikáty dle IEC 947-5-1
EN60947-5-1
ÈSN EN60947-5-1
AC 15 A300
DC13 Q300
UL, CSA, CE, EZÚ

Vibrace 10 g dle IEC 68-2-6
Nárazy 50 g dle IEC68-2-27
Oznaèení svorek dle EN 50013

GL
Pøíklad: GLB B 02 B � GLG B 12 B � GLJ B 13 B

Plug-in = B

G

J

(w/1LED) =

(w/2LED) =

= 1/2� NPTA

B

C

D

= PG 13,5

= 20 mm

= PF 1/2

X X

02

Uzavøený obvod (sepnuto)
* Nucené rozepnutí dle IEC 947-5-1-3

(jen GLB)
* Bod, od kterého je zaji�tìno nucené rozpojení rozpínacích kontaktù

Závit pro 
vývodku

Typové
oznaèení:
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Dal�í typy
pák viz str. XX

XXX

A1B

B

C

D

E7B

12 13

XX

(jen GLG) (jen GLJ)

M�ikový chod M�ikový chod Typy aktivaèních èlenù
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GLC
Pøíklad : GLC  B  01  B

= 1/2� NPTA

B

C

D

Závit pro vývodku

= PG 13,5

= 20 mm

= PF 1/2

X

GLC
EN50047
Standardní kovová verze

Technické údaje

Mechanická �ivotnost a� 15 milionù operací
Krytí IP66

NEMA/UL typ 1, 4, 12, 13
Teplotní rozsah Provozní: -25°C a� +85°C

Skladování: 
-40°C a� +85°C

Certifikáty dle IEC 947-5-1
EN60947-5-1
ÈSN EN60947-5-1
AC 15 A300
DC13 Q300
UL, CSA, CE, EZÚ

Vibrace 10 g dle IEC 68-2-6
Nárazy 50 g dle IEC68-2-27
Oznaèení svorek dle EN50013

M�ikový chod

Uzavøený obvod (sepnuto)
* Nucené rozepnutí dle IEC 947-5-1-3

* Bod, od kterého je zaji�tìno nucené rozpojení rozpínacích kontaktù

01
07

(F.P.) 0°

(O.P.) 26°

(R.P.) 14,5°

(D.T.) 11,5°

(*) 54°

(O.T.) 61° to 75°

Spínaè pro malé výkony
se zlacenými kontakty

Typové
oznaèení:
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nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù

bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell
Dal�í typy viz katalog: LIMIT SWITCHES

XXX

A1B

B

C

D

E7B

04

XX
33 34

06
30

(F.P.) 0°

(O.P.) 26°

(R.P.)

(D.T.)

(O.P.2) 39°

(O.T.) 61° to 75°

(F.P.) 0°

(O.P.) 26°

(R.P.)

(D.T.)

(O.P.2) 39°

(O.T.) 61° to 75°

03

(F.P.) 0°

(O.P.) 26°

(R.P.)

(D.T.)

(*) 46.5°

(O.T.) 61° to 75°

Dal�í typy
pák viz str. XX

Pomalý chod Pomalý chod Pomalý chod Typy aktivaèních èlenù
ROZEPNE SEPNE NE� 2 ROZPÍNACÍ
NE� SEPNE ROZEPNE KONTAKTY
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nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù

bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell
Dal�í typy viz katalog: LIMIT SWITCHES

M�ikový chodGLD
EN50047
Standardní verze se zdojenou
izolací (kryt spínaèe z termoplastu)

Technické údaje

Mechanická �ivotnost a� 15 milionù operací
Krytí IP66

NEMA/UL typ 1, 4, 12, 13
Teplotní rozsah Provozní: -25°C a� +85°C

Skladování: -40°C a� +85°C
Certifikáty dle IEC 947-5-1

EN60947-5-1
ÈSN EN60947-5-1
AC 15 A300
DC13 Q300
UL, CSA, CE, EZÚ

Vibrace 10 g dle IEC 68-2-6
Nárazy 50 g dle IEC68-2-27
Oznaèení svorek dle EN50013

GLD
Pøíklad : GLD  B  01  B

= 1/2� NPTA

B

C

D

Závit pro vývodku

= PG 13,5

= 20 mm

= PF 1/2

X

Uzavøený obvod (sepnuto)
* Nucené rozepnutí dle IEC 947-5-1-3

* Bod, od kterého je zaji�tìno nucené rozpojení rozpínacích kontaktù

01
07

(F.P.) 0°

(O.P.) 26°

(R.P.) 14,5°

(D.T.) 11,5°

(*) 54°

(O.T.) 61° to 75°

Spínaè pro malé výkony
se zlacenými kontakty

Typové
oznaèení:
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nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù

bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell
Dal�í typy viz katalog: LIMIT SWITCHES

XXX

A1B

B

C

D

E7B

04

XX
33 34

06
30

(F.P.) 0°

(O.P.) 26°

(R.P.)

(D.T.)

(O.P.2) 39°

(O.T.) 61° to 75°

(F.P.) 0°

(O.P.) 26°

(R.P.)

(D.T.)

(O.P.2) 39°

(O.T.) 61° to 75°

03

(F.P.) 0°

(O.P.) 26°

(R.P.)

(D.T.)

(*) 46.5°

(O.T.) 61° to 75°

Dal�í typy
pák viz str. XX

Pomalý chod Pomalý chod Pomalý chod Typy aktivaèních èlenù
ROZEPNE SEPNE NE� 2 ROZPÍNACÍ
NE� SEPNE ROZEPNE KONTAKTY
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nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù

bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell
Dal�í typy viz katalog: LIMIT SWITCHES

M�ikový chod Pomalý chod
ROZEPNE
SEPNE NE�

= 1/2� NPT

GLE
Standardní kovová 
verze se tøemi 
vývodkami dle EN 50047

Technické údaje

Mechanická
�ivotnost a� 15 milionù operací
Krytí IP66

NEMA/UL 
typ 1, 4, 12, 13

Teplotní rozsah Provozní: 
-25°C a� +85°C
Skladování: 
-40°C a� +85°C

Certifikáty dle IEC 947-5-1
EN60947-5-1
ÈSN EN60947-5-1
AC 15 A300
DC13 Q300
UL, CSA, CE, EZÚ

Vibrace 10 g dle IEC 68-2-6
Nárazy 50 g dle IEC68-2-27
Oznaèení svorek dle EN 50013

X

A

B

C

D

GLE

Závit pro vývodku

= PG 13,5

= 20 mm

= PF 1/2

Pøíklad : GLE  B  01  B

Uzavøený obvod (sepnuto)
* Nucené rozepnutí dle IEC 947-5-1-3

* Bod, od kterého je zaji�tìno nucené rozpojení rozpínacích kontaktù

XX

01 03
3307

(F.P.) 0°

(O.P.) 26°

(R.P.) 14,5°

(D.T.) 11,5°

(*) 54°

(O.T.) 61° to 75°

(F.P.) 0°

(O.P.) 26°

(R.P.)

(D.T.)

(O.P.2) 39°

(O.T.) 61° to 75°

Spínaè pro malé výkony
se zlacenými kontakty

Typové
oznaèení:
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nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù

bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell
Dal�í typy viz katalog: LIMIT SWITCHES

XXX

A1B

B

C

D

E7B

04 24
34 32

06
36

(F.P.) 0°

(O.P.) 26°

(R.P.)

(D.T.)

(O.P.2) 39°

(O.T.) 61° to 75°

(F.P.) 0°

(O.P.) 26°

(R.P.) 180°

(D.T.)   8°

(*) 54°

(O.T.) 61° to 75°

(F.P.) 0°

(O.P.) 26°

(R.P.)

(D.T.)

(*) 46.5°

(D.T.) 61° to 75°

Dal�í typy
pák viz str. XX

Pomalý chod Pomalý chod M�ikový chod Typy aktivaèních èlenù
SEPNE NE� 2 ROZPÍNACÍ DVOUPÓLOVÉ
ROZEPNE KONTAKTY KONTAKTY



14
nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù

bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

Dal�í typy pák øada GLS

Dal�í typy viz katalog: LIMIT SWITCHES

Páka s kladkou
A1A Plastová kladka
A1B Ocelová kladka

Vyhnutá páka s kladkou
A5A Plastová kladka
A5B Ocelová kladka

Páka pro pásové dopravníky A9A
Keramická kladka

Podélnì stavitelná páka s kladkou 
A2A Plastová kladka
A2B Ocelová kladka

Podélnì stavitelná tyè
A4J Ocelová tyè 

Pro GLC, GLD, GLE (EN 50047)

Páka s kladkou
A1A Plastová kladka
A1B Ocelová kladka

Vyhnutá páka s kladkou
A5A - Plastová kladka
A5B - Ocelová kladka

Podélnì stavitelná páka s kladkou
A2A Plastová kladka
A2B Ocelová kladka
A2W Gumová kladka ∅ 40, �. 13 mm

Podélnì stavitelná tyè
A4J Ocelová tyè

Pro GLA, GLB, GLF, GLH, GLG, GLJ (EN 50041)

Pro pou�ití se v�emi typy stranových rotaèních hlav. Aèkoliv jsou uvedené obrázky  pro typy GLC a GLD, stejnými typy hlav jsou vybavené 
verze GLE se tøemi vývodkami. V�echny rozmìry jsou v mm (palcích)

Pøíklad: GLEB01A1B . Je-li po�adován alternativní typ páky k -A1B, nahraïte poslední tøi znaky znaky uvedenými vý�e, 
napø. GLEB 01A4J.

Pøíklad: GLAB01A1B . Je-li po�adován alternativní typ páky k -A1B, nahraïte poslední tøi znaky znaky uvedenými vý�e, 
napø. GLAB 01A5A.



15
nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù

bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

Miniaturní koncové spínaèe øada 14CE

Dal�í typy viz katalog: LIMIT SWITCHES

Hlavní rysy

l Kompaktní konstrukce
l Verze s pøipojeným vodièem nebo konektorem
l Robustní kovové pouzdro
l Mo�nost skupinové montá�e
l Stranový nebo spodní vývod kabelu/ konektoru
l Verze pro nízké teploty
l Mo�nost volby délky kabelu
l IP65/66/67

Výhody

l Rychlá a snadná montá�
l Výhodné pro aplikace s omezeným prostorem
l Není nutno pøipojovat vodièe ve spínaèi
l Vhodné pro nároèné pracovní podmínky

Popis

Tyto miniaturní koncové spínaèe se vyrábí ji� desítky let a patøí stále
k tomu nejlep�ímu co je na trhu. 
Spínaèe øady 14CE mají rùzné stupnì krytí od IP65 a� po IP67 dle
provedení. Pro aplikace na obrábìcích strojích, kde spínaèe pøicháze-
jí do styku s chladicími kapalinami  øezných nástrojù doporuèuje firma
Honeywell pou�ívat spínaèe s fluorokarbonovými tìsnicími prvky.
Praxe ukázala, �e tento materiál spolehlivì odolává nároèným pod-
mínkám tìchto aplikací. 
Výstup kabelu ze spínaèe je upevnìn zalévací hmotou speciálního
slo�ení. Tato konstrukce zaji��uje spolehlivou tìsnost i v tì�kých prù-
myslových aplikacích.
Velice oblíbenou variantou jsou konektorová provedení, zvlá�tì v apli-
kacích, kde je kladen dùraz na rychlou výmìnu pøípadnì po�kozené-
ho spínaèe.

Dostupnost vybraných typù
14CE101-3 nnnn
14CE102-3 nn
14CE103-3 nn
14CE1-1K nn
14CE1-3AK nnnn
14CE1-3K nn
14CE2-1K nn
14CE2-3A nnnn
14CE2-3KV nnnn

14CE3-1K nn
14CE3-3K nn
14CE16-1 nn
14CE16-3 nn
14CE18-1 nn
14CE18-3 nn
14CE31-3 nn
14CE55-3 nn
14CE66-3 nn
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nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù

bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell
Dal�í typy viz katalog: LIMIT SWITCHES

Typy aktivaèních èlenù

Pøíklad : 14CE1-3AK

14 CE

Kabel: 4 x 0.75 mm2 dle CENELEC 

Ovládací èep

Ovládací èep s kladkou (podélnì)

Ovládací èep s kladkou (pøíènì)

Otoèný èep pro páku

Ovládací èep s pøevleèným tìsnìním IP67

Ovládací èep s kladkou (podélnì) 
s pøevleèným tìsnìním IP67

1

2

3

16

18

31

55

XX

Ovládací èep s kladkou (pøíènì) 
s pøevleèným tìsnìním IP67

Øada 14CE
Miniaturní koncové spínaèe  

Technické údaje

Mechanická �ivotnost a� 10 milionù operací

Krytí Stadardní provedení IP65

S pøídavným "O" krou�kem ("K" na konci kódu) IP66

S pøevleèným tìsnìním IP67

Pracovní teploty 0°C a� +70°C

-40°C a� +70°C provedení �L� pro nízké teploty

Certifikáty dle IEC 947-5-1

EN60947-5-1

ÈSN EN60947-5-1

AC 14 D300

DC13 R300

CE, EZÚ

Elektrické charakteristiky dle IEC 947-5-1

Izolaèní napìtí (Ui) 250 V

Impulzní izolaèní napìtí U(imp) 1,5 kV

Páky dodávány
samostatnì viz
str. XX

Typové
oznaèení:

Spínací
poloha

8

49
 m

ax
.7,
6 

± 
0,

2
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nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù

bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell
Dal�í typy viz katalog: LIMIT SWITCHES

Vyspecifikujte délku kabelu v celých
násobcích metrù:

1 = 1 metr kabelu

3 = 3 metry atd., 

Maximální délka je 4 m

Standardnì dodávaný kabel :

Ètyø�ilový èerný PVC 

Varianta "L":

Ètyø�ilový hnìdý silikonový

Pro verzi s konektorem nahraïte 

délku kabelu znakem Q nebo Q1

A: Boèní vývod kabelu nebo konektoru

D: Kabel bez halogenù

G: Zlaté kotakty spínaèe

H: Provedení pro vysoké teploty (0°C a� +120°C)

K: Ovládací èep tìsnìn pøídavným "O" krou�kem,

krytí IP66
Pozn. 1:  Pro tuto variantu se zvý�í 

spínací síla na 22,5N

L: Provedení pro nízké teploty (-40°C a� +70°C)
Q: Konektor Brad Harrison  M12 DC ètyøpinový
Q1: Konektor Brad Harrison  M12 AC ètyøpinový 
V: Tìsnicí prvky z Fluorokarbonu

Poznámka:
l Ne v�echny kombinace se vyrábìjí, pøi pou�ití

alfanumerických znakù je øaïte dle abecedy, 
napø. 14CE1-3AK.

l Páky viz . str. XX, prodávány samostatnì.

X XX

1

1

1

1

Varianta Q

Varianta Q1

Brad Harrison connector
CAT. No.BG 12551 M12

Schéma zapojení

Max. spínací síla = 11,8 N
Min. rozpínací síla = 4,4 N

Max. spínací síla = 11,8 N
Min. rozpínací síla = 4,4 N

Max. spínací síla = 11,8 N
Min. rozpínací síla = 4,4 N

Max. spínací síla = 7,85 N
Min. rozpínací síla = 1,0 N

Max. spínací síla = 22,5 N
Min. rozpínací síla = 4,4 N

Max. spínací síla = 17,5 N
Min. rozpínací síla = 4,4 N

Max. spínací síla = 17,5 N
Min. rozpínací síla = 4,4 N

Brad Harrison connector
CAT. No. 80466 M12 

M�ikový spínaè Kabel/Konektor Oznaèení dal�ích variant 



18 Dal�í typy viz katalog: LIMIT SWITCHES
nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù

bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

Koncové spínaèe øada LS

Popis

Koncové spínaèe øady LS se u� dlouhá léta úspì�nì dodávají pro �i-
roké spektrum prùmyslových aplikací. Peèlivý návrh konstrukce u-
mo�òující pøesné spínání po miliony pracovních cyklù se osvìdèil i v
nejtì��ích provozních podmínkách. Pøíznivé rozmìry a snadná nasta-
vitelnost znásobují mo�noti vyu�ití.

Konstrukce

Robustní pouzdro a spínací hlava z hliníkové slitiny jsou odolné znaè-
nému mechanickému namáhání.
Ochrana proti vnikání oleje, vody a prachu je dosa�ena:
l "O" krou�kem na aktivaèním èlenu
l "O" krou�kem mezi hlavou a pozdrem spínaèe
l Kvalitním tìsnìním mezi pouzdrem a krytem spínaèe.

V�echny typy mají spínaèe se spínacími a rozpínacími kontakty, pøe-
ru�ovanými ve dvou bodech. Nìkteré typy jsou k dostání v provedení
se dvìma spínacími a dvìma rozpínacími kontakty.

Øada LS nabízí �iroký sortiment vzájemnì zámìnných hlav a aktivaè-
ních èlenù.

Certifikáty
dle IEC 947-5-1, EN60 947-5-1/ÈSN EN60 947-5-1

Technické údaje 

Mechanické charakteristiky
Krytí IP67

NEMA 1, 4, 13
Provozní teploty:
Standardní -30°C a� +70°C
Provedení pro vysoké teploty -30°C a� +120°C
Olejivzdorné provedení -10°C a� +150°C

Elektrické charakteristiky

Kód provedení, viz str. XX Elektrické charakteristiky

A 10A/120, 240, 480 Vac
0,8A/115 Vdc
0,4A/230 Vdc
0,1A/550 Vdc

B 10A/125, 250 Vac
1/2HP/125 Vac

Vnitøní spínaè, viz str. XX

1 M�ikový spínaè, 
1 spínací a 1 rozpínací kontakt

2 M�ikový spínaè, 
2 spínací a 2 rozpínací kontakty

Dostupnost vybraných typù
14CE101-3 nnnn
1LS1-4PG nn
1LS3-4PG nn
1LS10-4PG nn

1LS243-4PG nn
1LS244-4PG nnnn
2LS1-4PG nn
5LS1-4PG nn
8LS1-4PG nn
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nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù

bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

Koncové spínaèe øada LS

Obousmìrné nebo jednosmìrné spínání

Spínaèe s otoèným aktivaèním èlenem jsou z výrobního závodu nasta-
veny tak, �e kontakty spínají pøi jeho vychýlení obìma smìry. Tyto
spínaèe mohou být jednodu�e nastaveny pro spínání pøi vychýlení ak-
tivaèního èlenu pouze doprava nebo pouze doleva.

Vnitøní uspoøádání spínaèe

Odolné pouzdro z hliníkové slitiny chrání vnitøní spínaè pøed mecha-
nickým po�kozením.

Ocelová nebo
plastová kladka

Jeden z mnoha dostupných
aktivaèních èlenù

Tìsnìní høídele aktivaèního 
èlenu a hlavy spínaèe

�rouby krytu spínaèe

Tìsnìní krytu spínaèe

�roub ochranného vodièe

Odstupòované pøipojovací svorky
vnitøního spínaèe

Prostor pro pøipojovací vodièe

Závit pro vývodku

B
ro

nz
ov

é 
po

uz
dr

o

N
er

ez
ov

á 
hø

íd
el

 

Hlava nastavitelná 
do ètyø poloh

Plun�r, zaji��ující 
obousmìrné  nebo 
jednosmìrné spínání

Pøesný m�ikový spínaè

Robustní pouzdro 
z hliníkové slitiny

Montá�ní otvory

Pro nastavení staèí sejmout hlavu spínaèe a pootoèit odstupòovaný
plun�r vpravo èi vlevo o 90°.

Po nastavení pro spínání pouze v jednom smìru je mo�né páku vy-
chýlit do opaèné koncové polohy bez po�kození mechanizmu spínaèe.

Nastavitelná hlava

Polohu hlavy spínaèe lze mìnit dle konkrétní aplikace. Lze volit ètyøi
polohy po 90°.

Nastavitelné aktivaèní èleny

Aktivaèní èleny lze nastavit v rozsahu 360°.
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nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù

bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

Aktivaèní Typové oznaèení Popis Vnitøní El. O.F. P.T. O.T. D.T. Obr.
èlen spínaè charakt.

1LS1-4PG Páka s ocelovou 1 A 13,3 N 20° 30° 12° 2
kladkou. max max min max
Natoèení pøed 
sepnutím 20°.

1LS19-4PG Páka s ocelovou 1 B 13,3 N 20° 30° - 2
kladkou. max max min max
Natoèení pøed 
sepnutím 5°.

1LS243-4PG Páka s ocelovou 1 A 13,3 N 20° 30° 12° 2
kladkou. max max min max
Provedení pro
vysoké teploty
do +120°C.

1LS244-4PG Páka s ocelovou 1 A 13,3 N 20° 30° 12° 2
kladkou. max max min max
Provedení
odolné rozpou�tìdlùm
teploty do +150°C.

11LS1-4PG Páka s ocelovou 2 B 13,3 N 23° 27° 16° 2
kladkou. max max min max
Dvojitý spínaè.

1LS3-4PG Nastavitelná páka 1 A 1,39 N 20° 30° 12° 3
s ocelovou kladkou. max max min max

1LS10-4PG Nastavitelná 1 A 1,39 N 20° 30° 12° 4
hliníková tyè. max max min max
Lze snadno
zkrátit èi tvarovat.

1LS47-4PG Nastavitelná 1 B 1,39 N 5° 30° - 4
hliníková tyè. max max min
Lze snadno
zkrátit èi tvarovat.
Natoèením pøed
sepnutím 5°.

Koncové spínaèe øada LS
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bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

Aktivaèní Typové oznaèení Popis Vnitøní El. O.F. P.T. O.T. D.T. Obr.
èlen spínaè charakt.

2LS1-4PG Nerezový plun�r. 1 A 31,2 N 1,65 6,35 0,5 5
max max min max

mm mm mm

12LS1-4PG Nerezový plun�r. 2 B 31,4 N 1,7 6,4 1,15 5
Dvojitý spínaè. max max min max

mm mm mm

5LS1-4PG Plun�r s kladkou 1 A 31,2 N 1,65 5,56 0,5 6
nastavitelný po 90°. max max min max

mm mm mm

15LS1-4PG Plun�r s kladkou 2 B 31,4 N 1,9 5,56 1,15 6
nastavitelný po 90°. max max min max
Dvojitý spínaè. mm mm mm

4LS1-4PG Boèní plun�r pro 1 B 40,1 N 23° 27° 16° 7
ovládání max max min max
souosým nebo
kolmým pohybem
pomalé vaèky.
Hlava otoèná 
o 90°.

3LS1-4PG Boèní plun�r s 1 A 40,1 N 2,77 5,56 1,0 8
kladkou pro max max min max
ovládání rychlým mm mm mm
pohybem vaèky.
Hlava otoèná
o 90°. Kladka 
nastavitelná 
o 360° kolem
osy plun�ru.

6LS1-4PG Tømenová páka s 1 A 8,8 N - - - 9
ocelovými kladkami max
na opaèných
stranách páky.
Spínaè zùstává
pøeklopený 
v obou krajních
polohách.

6LS3-4PG Tømenová páka s 1 A 8,8 N - - - 10
plastovými kladkami. max
Spínaè zùstává
pøeklopený
v obou krajních
polohách.

Koncové spínaèe øada LS
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nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù

bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

Aktivaèní Typové oznaèení Popis Vnitøní El. O.F. P.T. O.T. D.T. Obr.
èlen spínaè charakt.

8LS1-4PG Vinutá výkyvná 1 A 1,4 N - - - 10
tyè ∅ 4,8 mm. max

8LS152-4PG Vinutá výkyvná 1 A 1,4 N - - - 11
tyè ∅ 6,7 mm.

8LS3-4PG Výkyvná tyè 1 A 1,4 N - - - 12
v kombinaci max
s pru�inou.

8LS125-4PG Pru�inový ovladaè 1 A 0,27 N - - - 13
s drátovým koncem. max
Nízká spínací 
síla.

1LS2-4PG Spínaè pro 1 A 0,51 Nm 20° 30° 12° 1
rotaèní pohyb max max min max
bez aktivaèního cm
èlenu. 

1LS56-4PG Spínaè pro 1 B 0,11 Nm 5° 30° - 1
rotaèní pohyb max max min
Natoèení cm
pøed sepnutím
5°, nízká spínací
síla.

11LS2-4PG Spínaè pro 2 B 0,51 Nm 23° 27° 16° 1
rotaèní pohyb max max min max
bez aktivaèního cm
èlenu.
Dvojitý spínaè.

6LS2-4PG Spínaè pro 1 A 0,34 Nm - - - 1
rotaèní pohyb max
bez aktivaèního cm
èlenu. Spínaè
zùstává 
pøeklopený v obou
krajních polohách.

Koncové spínaèe øada LS
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bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

øada LS

Páka s kladkou Plun�r

Aktivaèní èleny

Nastavitelná
páka s kladkou

Nastavitelná tyè

Plun�r s kladkou Tømenová pákaBoèní plun�r Boèní plun�r
s kladkou

Pru�inový ovladaè
s drátovým koncem

Vinutá výkyvná tyè Výkyvná tyè v 
kombinaci s pru�inou

Vinutá výkyvná tyè

1

2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12 13

Pouzdro spínaèe 

Rozmìry (pouze pro informaci mm)

Koncové spínaèe 
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nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù

bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

Páky pro koncové spínaèe øada 14CE a LS

Páka Typové oznaèení Popis Výkres èíslo

6PA71-4 Pevná páka s nylonovou kladkou ∅ 19mm 1

6PA78-4 Pevná páka s ocelovou kladkou ∅ 19mm 1

6PA44-4 Nastavitelná páka v rozsahu 30 a� 89 mm 2
s nylonovou kladkou ∅ 19mm

6PA56-4 Nastavitelná páka v rozsahu 30 a� 89 mm 2
s ocelovou kladkou ∅ 19mm

6PA68-4 Nastavitelná páka v rozsahu 35 a� 89 mm 3
s nylonovou kladkou ∅ 25,4mm

6PA67-4 Nastavitelná páka v rozsahu 40 a� 89 mm 4
s nylonovou kladkou ∅ 38mm

6PA64-4 Nastavitelná páka v rozsahu 46 a� 89 mm 5
s nylonovou kladkou ∅ 50,8mm

6PA80-4 Tømenová páka s ocelovými kladkami ∅ 19mm 6
na opaèných stranách páky

6PA119-4 Tømenová páka s nylonovými kladkami ∅ 19mm 6
na opaèných stranách páky

6PA102-4 Tømenová páka s nylonovými kladkami ∅ 19mm 7
Páka s hliníkovou tyèí ∅ 3,2mm 

6PA43-4 nastavitelnou a� do délky 140 mm  8



Páky pro koncové spínaèe
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bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

øada 14CE a LS

6PA44-4, 6PA56-4

6PA71-4, 6PA78-4

6PA68-4 6PA67-4

6PA80-4, 6PA119-4

6PA64-4

6PA102-4 6PA43-4

Rozmìry (pouze pro informaci, mm)

1 2

3 4

5 6

7 8

Páka je 
otoèná

Páka je 
otoèná

Páka je 
otoèná

Páka je 
otoèná

Páka je 
otoèná

Nastavitelná
hliníková tyè

40
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9

N
as
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Hliníková
slitina

�roub M5

�roub M5

Hliníková
slitina

Hliníková
slitina

Nerez

�roub M5
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nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù

bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

Miniaturní koncové spínaèe øada SL1

Oznaèení Provedení Typ Pracovní Materiál
varianty aktivaèního teploty tìsnicích

èlenu prvkù
Standardní

�ádné provedení V�echny -10°C a� +70°C Nitril
A, D, E, H, K, Q -50°C a� +70°C Silikon

L Pro nízké B, F -30°C a� +70°C Silikon
teploty M, P, R, T -40°C a� +70°C Silikon

Pro vysoké
V teploty V�echny 0°C a� +120°C Fluorokarbon

Hlavní rysy

l Vysoká citlivost
l Dlouhá �ivotnost
l Krytí IP67
l Robustní kovové pouzdro

Výhody

l Boèní otvory umo�òující skupinovou montá�
l Mo�nost upevnìní za døík spínaèe
l Miniaturní prostorovì nenároèné provedení
l Západkový mechanizmus krytu vývodù zaji��uje spolehlivou 

ochranu proti vlivùm prostøedí

Typické aplikace

l Obrábìcí stroje
l Textilní stroje
l Døevoobrábìcí stroje
l Roboty, montá�ní linky
l Dopraníkové systémy
l Manipulaèní vozidla
l Chemický prùmysl

Popis

Øada SL1 obsahuje pøesný spínaè s vysokou �ivotností umístìný v
pouzdøe z hliníkové slitiny. Vynikající krytí spínaèe spolu s �irokou
paletou aktivaèních èlenù v návaznosti na �iroké mo�nosti montá�e
pøedurèují tento spínaè pro nespoèetné aplikace na poli automatizaè-
ní techniky.

Spínaèe øady SL1 mohou být montovány pomocí boèních otvorù sa-
mostatnì, za závit na døíku spínaèe nebo skupinovì boèními otvory.
Pro zaji�tìní spolehlivého krytí jsou se spínaèem dodávány dvì veli-
kosti tìsnicích krou�kù vývodky pro rùzné prùmìry kabelu.
Bezpeèná a snadná montá� vodièù je zaji�tìna odolnou konstrukcí
pouzdra spínaèe. Kryt vývodù spínaèe pou�ívá jednoduchého zá-
padkového mechanizmu, je� jej spolehlivì upevní k pouzdru spína-
èe. V provedení pro nízké teploty pracují spínaèe s plun�rem od -
50°C, s plun�rem s pøevleèným tìsnìním od -30°C a spínaèe s pá-
kou od -40°C. Provedení pro vysoké teploty pracují a� do teploty
+120°C.

Poznámka: Oznaèení varianty uvádìjte za oznaèením aktivaèního
èlenu a typu kontaktù, napø. SL1-PL-E, SL1-AKV-E

Technické údaje

Mechanická �ivotnost 2 miliony cyklù pro typy SL1-B, SL1-F 
a jejich varianty
a� 20 milionù cyklù pro ostatní typy

Krytí IP67
Pracovní teploty standardní provedení -10°C a� +70°C Oznaèení vývodù

Typy s pákou Typy s ovládacím èepem

Pracovní teploty jednotlivých variant

Zátì�
AC/DC Napìtí Odporová Induktivní Motorová

Rozpínací Spínací
AC 125 V ac 5 A 3 A 1 A 2 A
AC 250 V ac 5 A 3 A 0,5 A 1 A
DC 8 V dc 5 A 3 A - -
DC 14 V dc 5 A 3 A - -
DC 30 V dc 5 A 3 A - -
DC 115 V dc 0,5 A 0,1 A - -
DC 230 V dc 0,25 A 0,05 A - -

Zátì�
AC/DC Napìtí Odporová Induktivní Motorová

Rozpínací Spínací
AC 125 V ac 0,1 A - - -
DC 8 V dc 0,1 A - - -
DC 14 V dc 0,1 A - - -
DC 30 V dc 0,1 A - - -

Zlacené kontakty

Søíbrné kontakty

Izolaèní napìtí (Ui) 250 V
Impulzní izolaèní 
napìtí U(imp) 4 kV

Elektrická �ivotnost
Støíbrné kontakty 0,3 milionu cyklù pøi odporové zátì�i 

pro 5A/250Vac,; 5A/30Vdc
2 miliony cyklù pøi odporové zátì�i 
pro 1A/125Vac

Zlacené kotakty 5 milionù cyklù pøi odporové zátì�i 
pro 0,1A/125Vac; 0,1A/30Vdc

Certifikáty dle IEC 947-5-1
EN60947-5-1
ÈSN EN60947-5-1
TUV, CE

Elektrické charakteristiky dle IEC 947-5-1

Dostupnost vybraných typù je oznaèena 
ve specifikaci spínaèù
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bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

Miniaturní koncové spínaèe øada SL1

SL 1 - A - E nn Standardní provedení
SL 1 - AK - E Zlacené kontakty

OF (max)
(Spínací síla) 11,8 N

RF (min)
(rozpínací síla) 4,9 N

PT (max)
(Stlaèení do spínací polohy) 1,5 mm

OT (min)
(Koncová poloha) 3 mm

DT (max)
Hystereze spínání 0,1 mm

OP
(Spínací poloha) 31,4 ± 0,8 mm

Montá�ní otvory

Indikátor seøízení spínaèe

Sintrovaný nerez

Vývody M3

Montá�ní otvory

Sintrovaný nerez

Vývody M3

Olejivzdorná
pry�

OF (max)
(Spínací síla) 11,8 N

RF (min)
(rozpínací síla) 4,9 N

PT (max)
(Stlaèení do spínací polohy) 1,5 mm

OT (min)
(Koncová poloha) 3 mm

DT (max)
Hystereze spínání 0,1 mm

OP
(Spínací poloha) 41,4 ± 0,8 mm

Montá�ní otvory

Sintrovaný nerez

Vývody M3

OF (max)
(Spínací síla) 11,8 N

RF (min)
(rozpínací síla) 4,9 N

PT (max)
(Stlaèení do spínací polohy) 1,5 mm

OT (min)
(Koncová poloha) 3 mm

DT (max)
Hystereze spínání 0,1 mm

OP
(Spínací poloha) 31,4 ± 0,8 mm

Montá�ní otvory

Sintrovaný nerez

Vývody M3

OF (max)
(Spínací síla) 11,8 N

RF (min)
(rozpínací síla) 4,9 N

PT (max)
(Stlaèení do spínací polohy) 1,5 mm

OT (min)
(Koncová poloha) 3 mm

DT (max)
Hystereze spínání 0,1 mm

OP
(Spínací poloha) 41,4 ± 0,8 mm

Matice 17
tl. 2,5

Matice 17
tl. 2,5

Matice 17
tl. 2,5

OVLÁDACÍ ÈEP S KLADKOU (PODÉLNÌ)

SL 1 - B - E nn Standardní provedení
SL 1 - BK - E Zlacené kontakty

OVLÁDACÍ ÈEP S KLADKOU (PODÉLNÌ), S PØEVLEÈNÝM TÌSNÌNÍM

SL 1 - D - E nn Standardní provedení
SL 1 - DK - E Zlacené kontakty

OVLÁDACÍ ÈEP S KLADKOU (PØÍÈNÌ)

SL 1 - E - E nn Standardní provedení
SL 1 - EK - E Zlacené kontakty

OVLÁDACÍ ÈEP S KLADKOU (PODÉLNÌ)

Indikátor seøízení 
spínaèe
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bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

Miniaturní koncové spínaèe øada SL1

OF (max)
(Spínací síla) 11,8 N

RF (min)
(rozpínací síla) 4,9 N

PT (max)
(Stlaèení do spínací polohy) 1,5 mm

OT (min)
(Koncová poloha) 3 mm

DT (max)
Hystereze spínání 0,1 mm

OP
(Spínací poloha) 41,4 ± 0,8 mm

Montá�ní otvory

Sintrovaný nerez

Vývody M3

Olejivzdorná
pry�

Montá�ní otvory

Sintrovaný nerez

Vývody M3

OF (max)
(Spínací síla) 11,8 N

RF (min)
(rozpínací síla) 4,9 N

PT (max)
(Stlaèení do spínací polohy) 1,5 mm

OT (min)
(Koncová poloha) 3 mm

DT (max)
Hystereze spínání 0,1 mm

OP
(Spínací poloha) 25,4 ± 0,8 mm

Montá�ní otvory

Sintrovaný nerez

Vývody M3

OF (max)
(Spínací síla) 11,8 N

RF (min)
(rozpínací síla) 4,9 N

PT (max)
(Stlaèení do spínací polohy) 1,5 mm

OT (min)
(Koncová poloha) 3 mm

DT (max)
Hystereze spínání 0,1 mm

OP
(Spínací poloha) 41,4 ± 0,8 mm

Montá�ní otvory

Sintrovaný nerez
OF (max)

(Spínací síla) 4,0 N
RF (min)

(rozpínací síla) 0,78 N
PT (max)

(Stlaèení do spínací polohy) 2 mm
OT (min)

(Koncová poloha) 4 mm
DT (max)

Hystereze spínání 0,3 mm
OP

(Spínací poloha) 34,3 ± 0,8 mm

Indikátor seøízení spínaèe

Matice 17
tl. 2,5

Matice 17
tl. 2,5

SL 1 - F - E Standardní provedení
SL 1 - FK - E Zlacené kontakty

OVLÁDACÍ ÈEP S KLADKOU (PØÍÈNÌ) S PØEVLEÈNÝM TÌSNÌNÍM

SL 1 - H - E Standardní provedení
SL 1 - HK - E Zlacené kontakty

OVLÁDACÍ ÈEP

SL 1 - K - E Standardní provedení
SL 1 - KK - E Zlacené kontakty

OVLÁDACÍ ÈEP S KLADKOU (PØÍÈNÌ)

SL 1 - M - E Standardní provedení
SL 1 - MK - E Zlacené kontakty

PÁKA S JEDNOSMÌRNOU KLADKOU

Indikátor 
seøízení spínaèe
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bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

Miniaturní koncové spínaèe øada SL1

Sintrovaný nerez
(Odolnost proti opotøebení je zvý�ena tvrzením)

Hliníková slitina,  fluorokarbonový povlak 
(Vynikající mechanická  a korozní  odolnost)

Montá�ní otvory ∅4,2

Západkový
mechanizmus krytu

Tìsnicí  "O" krou�ek
(Zaji��uje krytí IP67)

Prostor pro vodièe

Snadno demontovatelný
plastový kryt vývodù

Indikátor seøízení spínaèe
(V sepnutém stavu musí být plun�r stlaèen tak, 
�e horní hrana døíku musí být mezi ryskami indikátoru)

Vnitøní tìsnìní plun�ru

M�ikový spínací mechanizmus
(Dlouhá machanická �ivotnost, více ne� 20 milionù cyklù, 
vysoká citlivost - hystereze spínání maximálnì 0,1mm)

Pøepínací kontakty 
(Vysoká spolehlivost díky velké pøítlaèné síle)

Tìsnìní kabelu
(Tìsnost je zaji�tìna svìrným pry�ovým krou�kem a dotahovací maticí. Z výroby je osazen 
krou�ek pro kabely o ∅5,8 a� 7,8mm, v balení je pøilo�en krou�ek pro prùmìr kabelu 
od ∅7,9 do 9,6 mm)

OF (max)
(Spínací síla) 4,0 N

RF (min)
(rozpínací síla) 0,78 N

PT (max)
(Stlaèení do spínací polohy) 2 mm

OT (min)
(Koncová poloha) 4 mm

DT (max)
Hystereze spínání 0,3 mm

OP
(Spínací poloha) 23,1 ± 0,8 mmMontá�ní otvory

Sintrovaný nerez

Montá�ní otvory

Sintrovaný nerez

Vývody M3

OF (max)
(Spínací síla) 11,8 N

RF (min)
(rozpínací síla) 4,9 N

PT (max)
(Stlaèení do spínací polohy) 1,5 mm

OT (min)
(Koncová poloha) 3 mm

DT (max)
Hystereze spínání 0,1 mm

OP
(Spínací poloha) 35,4 ± 0,8 mm

Montá�ní otvory

Sintrovaný nerez

Vývody M3

OF (max)
(Spínací síla) 4,0 N

RF (min)
(rozpínací síla) 0,78 N

PT (max)
(Stlaèení do spínací polohy) 2 mm

OT (min)
(Koncová poloha) 4 mm

DT (max)
Hystereze spínání 0,3 mm

OP
(Spínací poloha) 10,9 ± 0,8 mm

Matice 17
tl. 2,5

Vnitøní uspoøádání spínaèe

SL 1 - P - E nn Standardní provedení
SL 1 - PK - E Zlacené kontakty

PÁKA S KLADKOU

SL 1 - Q - E Standardní provedení
SL 1 - QK - E Zlacené kontakty

OVLÁDACÍ ÈEP

SL 1 - T - E Standardní provedení
SL 1 - TK - E Zlacené kontakty

PÁKA

Indikátor 
seøízení spínaèe
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