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TESK



2

Již v roce 1996 představila společnost Schmersal, jako vůbec první výrobce na světě, novou konstrukci bezpečnostních 
spínačů speciálně vyvinutou pro sledování polohy otočných ochranných dveří, klapek a krytů: bezpečnostní pantový spí-
nač. U této technologie probíhá monitorování ochranného zařízení přímo v pantu.

Tento praxí osvědčený funkční princip nabízí zjevné přednosti:
■ optimální začlenění do konstrukce krytů a dveří
■ velmi snadná montáž, zejména u běžných systémů hliníkových profilů
■ téměř žádné mechanické opotřebení
■ vysoká ochrana proti nepovolené manipulaci a obcházení
■ vhodný k použití u kyvadlových (pendel) dveří

S novou řadou TESK je k dispozici již čtvrtá generace bezpečnostních pantových spínačů. Úhel spínání u těchto spína-
čů je přitom volně nastavitelný po celé dráze otáčení a uživatel si může vybrat z různých kombinací kontaktů.  
K dispozici jsou provedení se dvěma, třemi i čtyřmi kontakty, připojení s integrovaným kabelem nebo konektorem. 
Pro případy, kdy ochranný kryt nebo dveře tvoří pouze materiál jako polykarbonát, PMMA, ap., existují provedení s 
prodlouženou stranou pantu. Rovněž vzhled TESK přesvědčí na celé čáře. Nový bezpečnostní pantový spínač je tedy 
velmi vhodným řešením pro monitorování polohy ochranných dveří u strojů a zařízení, kde design hraje důležitou roli. 
Součástí spínače je i montážní pomůcka, která slouží k rychlému vyrovnání na sloupku a křídlu dveří.

Zajištění otočných ochranných zařízení

Oblasti použití
■ Balicí stroje
■ Tiskařské a papírenské stroje
■ Obráběcí a tvářecí stroje
■ Elektroprůmysl
■ Automobilový průmysl
■ Měřicí, procesní, kontrolní a laboratorní technika
■ Stroje na zpracování plastů
■ Ohrazení / profilové systémy
■ Speciální jednoúčelové stroje
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Možnosti montáže

Montáž: 
Standardní pant  
vnější montáž

Montáž: 
Standardní pant  
vnitřní montáž

Montáž: 
Dlouhá polovina pantu 
pro plastové a plechové 
dveře a kryty, montáž 
vně

Technické údaje
Předpisy: IEC 60947-5-1; EN ISO 13849-1; EN 1088; BG-GS-ET-15
Materiál pouzdra: zinkový odlitek, kryt pouzdra samozhášecí plast
Čep pantu: zinkový odlitek / ocel C45
Spínací prvky: přepínací kontakty s dvojitým přerušením Zb
Princip spínání: A IEC 60947-5-1; kluzné spínání, rozpínací kontakt s nuceným rozpínáním
Způsob připojení: integrovaný kabel nebo konektor M12
Konektor: M12, 5 nebo 8-pólový, A-kódování
Úhel spínání kontaktů: 3° od nastaveného nulového bodu
Úhel nuceného rozepnutí: 10° od nastaveného nulového bodu
Max. úhel otočení: 270°
Ovládací rychlost: max. 180° / 0,3 s
Mechanická životnost: > 1 milion sepnutí
Okolní teplota: −25 °C … +65 °C
Ochranné krytí: IP65, podle IEC/EN 60529
Kategorie použití: AC-15, DC-13
Ie/Ue: 2 A / 230 VAC - varianty s vestavěným kabelem  

1 A / 24 VDC - varianty s vestavěným kabelem nebo konektorem
Ui: 300 V - varianty s vestavěným kabelem  

30 V - 8-pólový konektor M12 (PELV podle DIN EN 60204-1) 
60 V - 5-pólový konektor M12

Uimp: 2,5 kV - varianty s vestavěným kabelem 
0,8 kV - varianty s 5-pólovým konektorem M12

Ithe: 2,5 A
Ue max: 230 V - varianty s vestavěným kabelem 

30 V - varianty s konektorem M12 - 8 pólů 
60 V - varianty s konektorem M12 - 5 pólů

Spínání malých zátěží: 1 mA / 3 VDC
Rozměry (D x Š x V): TESK-S... 20 x 78 x 116 mm, 

TESK-L... 20 x 98 x 116 mm

Objednací klíč

Pantové spínače

TESK-➀➁-➂➃➄
Č. Výběr Popis

➀ S Standardní pant
L Dlouhá druhá polovina pantu

➁ A Nastavení pro vnější montáž
I Nastavení pro vnitřní montáž
U Volně nastavitelný úhel spínání

➂ 02 2 rozpínací kontakty
11 1 spínací / 1 rozpínací kontakt
12 1 spínací / 2 rozpínací kontakty
13 1 spínací / 3 rozpínací kontakty
22 2 rozpínací / 2 spínací kontakty

➃ L1 Kabel vyvedený dole 
L2 Kabel vyvedený nahoře
ST1 Konektor dole 
ST2 Konektor nahoře

➄ 3M Délka kabelu 3 metry (pouze L1 / L2), 
jiné délky kabelu na vyžádání

Samostatný pant

TESK-➀
Č. Výběr Popis

➀ ZS Standardní samostatný pant
ZL Dlouhá druhá polovina pantu

Rozměrové výkresy
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Samostatné panty mají stejný vzhled a stejné rozměry.



Vlastnicky řízená skupina podniků Schmersal se díky svým produktům již mnoho let stará 
o bezpečná pracoviště. Z rozmanitých mechanických i bezkontaktně pracujících spínačů vznik-
la největší nabídka bezpečnostních spínacích systémů a řešení pro ochranu člověka i stroje na 
světě. Více než 1.500 spolupracovníků ve více než 50 zemích světa vyvíjí progresivní technická 
bezpečnostní řešení společně s našimi zákazníky, a tak vytváří svět o trochu bezpečnější. 

Motivováni vizí bezpečného pracovního prostředí, pracují vývojáři a technici skupiny Schmersal vy-
trvale na vývoji nových přístrojů a systémů pro všechny uživatelské aplikace a potřeby příslušných 
průmyslových oborů. Nové bezpečnostní koncepty vyžadují nová systémová řešení a je nezbytné 
integrovat nové detekční principy, stejně tak, jako se ubírat novými cestami přenosu informací 
a jejich vyhodnocení. Nakonec i rostoucí množství souborů norem a směrnic týkajících se strojní 
bezpečnosti také vyžaduje změnu myšlení, jak u výrobců, tak u uživatelů strojů.

To jsou výzvy, ke kterým se skupina Schmersal staví dnes i v budoucnu, jako pravý partner 
výrobců strojů.

Okruhy produků Obory Služby Kompetence

■  Výtahy a eskalátory
■ Balení
■ Potraviny
■ Obráběcí a tvářecí stroje
■ Těžký průmysl
■ Automobilový průmysl

■ Strojní bezpečnost 
■ Automatizace
■  Ochrana pro výbušné 

atmosféry
■ Hygienický design

Bezpečné spínání a sledování
■  Bezpečnostní spínače pro sledování 

ochranných krytů
■ Povelové přístroje s bezpečnostní funkcí
■ Doteková ochranná zařízení
■ Optoelektronická bezpečnostní zařízení

Bezpečné zpracování signálů
■ Bezpečnostní reléové moduly
■ Bezpečnostní řídící systémy
■ Bezpečnostní sběrnicové systémy

Automatizace
■ Sledování polohy
■ Povelové a signalizační přístroje 

■ Aplikační poradenství
■  CE posouzení shody
■  Posouzení rizika dle

strojní směrnice
■  Měření doběhových časů
■ Školení

Skupina Schmersal

Uvedené údaje a specifikace byly pečlivě ověřeny.
Technické změny a omyly vyhrazeny.

www.schmersal.com
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