
Panty s vestavěným 
bezpečnostním 
spínačem



Panty s vestavěným
bezpečnostním
vícenásobným 
spínačem

Nové panty CFSW. s vestavěným vícenásobným spínačem (ELESA patent) 
jsou bezpečnostním zařízením. V případě nechtěného otevření dveří, 
ochran stroje nebo bezpečnostních dveří na strojích a výrobních zařízeních, 
automaticky přeruší přívod elektrické energie, čímž chrání obsluhu.
CFSW. spojené se svým přídavným mechanickým pantem CFMW.,
představují ucelený systém kombinující bezpečnost a styl.

Dvojitá izolace
Díky svému plášti vyrobenému ze
SUPER-technopolymeru garantuje
bezpečnostní pant dvojitou izolaci a
tudíž nepotřebuje bezpečnostní 
připojení k elektrickému uzemnění.

Schváleno IMQ
Mechanické a elektrické 
vlastnosti schváleny IMQ*.
Kategorie použití do 400 V- 4A (AC15).

Bezpečnostní spínače
K dispozici s různými kombinacemi
kontaktů s kladným otvíráním
(2NO+2NC, 1 NO+3NC, .. ).

Žádná koroze
Třída ochrany IP67.
Šrouby z nerezové oceli pro upevnění krytu.
Odolává častým mytím silným vodním
proudem.

Rychlá montáž
Montáž pomocí 4 šroubů- přední nebo zadní
strana (šrouby se zapuštěnou hlavou, šrouby s
válcovou hlavou nebo matice).

Snadná instalace
Vhodné pro instalaci na různých typech 
profilů s/bez drážek, bez potřeby speciálních
nástavců.

Zcela odolné proti porušení
Speciální pouzdra (dodávaná spolu s
produktem) činí pant zcela odolný vůči
porušení.

Vysoká mechanická pevnost
Těleso ze SUPER-techopolymeru
odolává vysokým zatížením; životnost
více než 1 milion provozních cyklů.

* Pro vlastnosti schválené IMQ (Italský certifikační orgán),
nahlédněte, prosím, do technického datového listu.

Podléhá technickým změnám.
© COPYRIGHT ELESA+GANTER 2012
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Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou. Při reprodukci výkresů uvádějte zdroj.

Panty s vestavěným 
bezpečnostním spínačem

CFSW.
ELESA Original design

• Materiál
-  Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá 

barva. Odolnost proti vlivu rozpouštědel, olejů, mazadel a jiných chemických 
látek.

-  Otočný čep: technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými 
vlákny, černá barva.

- Montážní set: (viz. montážní návod):
- 4 ks krytky z technopolymeru (Obr. 3).
- 4 ks pouzdra z technopolymeru (Obr. 4 a Obr. 5).
- 2 ks bezpečnostní průchodky z termoplastického elastomeru (Obr. 7) zaručují 
ochrannou třídu IP67.
- Spínač: čtyři pomalé elektrické kontakty s dvojitým přerušením, tvarované 
Zb (viz. IEC EN 60947-5-1), mohou být nastaveny již ve výrobě jako normálně 
otevřené (NO) nebo normálně uzavřené (NC).
Kladné otevření podle IEC EN 60947-5-1 annex K: oddělení elektrických kontaktů 
je přímým následkem pohybu jezdce, na který je síla aplikována pomocí neela-
stických prvků, což znamená, že nejsou závislé např. na pružinových prvcích.
Kontaktní prvky vyrobené ze slitiny stříbra zaručují samočistící funkci.
Díky krytu vyrobenému ze SUPER-technopolymeru zaručují panty CFSW dvoji-
tou izolaci vnitřních obvodů, proto není potřeba žádného uzemnění. Dále 
kryt chrání elektrické kontaky před nárazy, atmosférickými vlivy a náhodným 
průnikem nářadí.

• Standardní provedení
- C-A: 8-pólový konektor, horní axiální výstup.
- C-C: 8-pólový konektor, spodní axiální výstup.
- F-A: 2 m nebo 5 m kabel, 8 vodičů, horní axiální výstup.
- F-C: 2 m nebo 5 m kabel, 8 vodičů, spodní axiální výstup.
- F-B: 2 m nebo 5 m kabel, 8 vodičů, zadní výstup.
Typ kabelu: UL/CSA STYLE 2587 8X AWG 22. 
Bloky kontaktů ve standardním provedení: 
- NO-NC-NO-NC: 2 NO kontakty + 2 NC kontakty. 
- NO-NC-NC-NC: 1 NO kontakt + 3 NC kontakty.

Vlastnosti a použití
-  Pant s vestavěným bezpečnostním spínačem (ELESA pantent) zaručuje 

bezpečnost obsluhy. V případě, kdy se náhodně otevřou dveře nebo ochranná 
zábrana stroje v procesu výroby, automaticky se přeruší elektrické napájení.

-  Tyto panty mohou být často čištěny a mohou být použity v jakékoli situaci 
či prostředí, kde jsou kladeny speciální požadavky na hygienu. Tohoto je 
dosaženo díky použití nerezové oceli u prvků, které spojují tělo pantu, a také 
díky ochranné třídě IP67.

-  Omezená velikost, různá montáž a různé možnosti výstupu (kabel / konektor) 
usnadňují instalaci výrobku na většinu obvykle užívaných hliníkových profilů (o 
minimální šířce 30 mm).

-  Snadná montáž: vestavěný spínač a dveřní pant se dodávají jako komplet. To 
umožňuje velmi snadnou a rychlou montáž. Tradiční systémy vyžadují samo-
statnou montáž: dveřní pant a bezpečnostní spínač jsou případně spojeny 
zvláštním kolíkem, který nahrazuje standardní čep dodávaného dveřního pantu.

-  Univerzální použití: panty CFSW. mohou být montovány na většinu obvykle 
užívaných hliníkových profilů.

-  Design systému až do SIL3 nebo PLe podle EN ISO 13849-1 je možný při použítí 
duplicitního systému.

Úhel otočení (přibližná hodnota)
Max 180° (0° až +180°); (0° znamená, že spojované části jsou ve stejné rovině, 
Obr. 1).
Úhel spínání (viz. Funkce vestavěného bezpečnostního spínače) je zajištěný z 
této polohy.
Stav, kdy jsou obě spojované části ve stejné rovině, musí být přísně dodržován. 
Pant nesmí být namáhán žádným negativním úhlem (Obr. 2).
Zvláštní provedení na vyžádání
-  Jiný pracovní úhel pantu než v rozmezí od 0° do 180° (každých 15°), kde systém 

rám/dveře vyžaduje speciální provedení.
-  Nastavení bloků kontaktů NC a NO (až do 4 NC).
-  Přesah kontaktů NO a NC.



Pa
nt

y s
 ve

st
av

ěn
ým

 b
ez

pe
čn

os
tn

ím
 sp

ín
ač

em

4

Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou. Při reprodukci výkresů uvádějte zdroj.

Montážní návod
Panty CFSW. mohou být montávány třemi různými způsoby: 
-  šroubem se zapuštěnou hlavou M6 UNI 5933 ISO 10642 (není součástí dodávky) 

a krytkou šroubu, dodávanou v balení (Obr. 3), která zamezuje volnému přístupu 
ke šroubům.

-  šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M6 UNI 5931 ISO 4762 (není 
součástí dodávky), v kombinaci s pouzdrem dodávaným v balení (Obr. 4). 

-  maticí M6 UNI 5588 ISO 4032 (není součástí dodávky) a podložkou dodanou v 
balení (Obr. 5). Tento způsob montáže zabraňuje jakémukoliv rozebírání pantu.

-  Namontujte stranu pantu s vestavěným mikrospínačem na připevňovací část 
(rám) a další stranu na dveře.

-  Zachovejte co nejmenší rozdíl mezi montážnimi otvory na rámu / dveřích a 
průměrem montážních šroubů (max 0,5 mm). Navržený utahovací moment: C 
= 5 Nm by neměl být překročený.

-  Panty nesmí být používány jako mechanický koncový doraz jak při maximálním 
otevírání, tak při zavírání dveří. K tomuto účelu doporučujeme použít vnější 
mechanické zarážky, které zabraňují tomu, aby se dveře dostaly přímo až k 
pantu namontovanému na rámu (Obr. 1). Dále panty nesmějí překročit úhel, kde 
jsou dvě spojované časti ve stejné rovině (Obr. 2).

-  Panty CFSW. musí být vždy montovány alespoň s druhými doplňkovými panty 
CFMW. (viz. strana) . 

-  Spojovací kabely musí být vždy chráněny před mechanickým poškozením.
Kontakty a kabely
Vestavěný bezpečnostní spínač je dostupný se čtyřmi kontakty, které mohou být 
ve výrobě nastaveny na režim normálně uzavřeno NC a normálně otevřeno NO.
-  Kontakt NC s kladným otevřením se hlavně uplatňuje při bezpečnostních apli-

kacích. Využití více než jednoho NC spínače zmenšuje riziko ožehnutí.
-  Kontakt NO může být použitý společně s kontaktem NC díky jejich elektrickému 

oddělení. Použití NO kontaktu společně s NC kontakty zaručuje bezpečností 
diversifikaci. 

-  Kabel s konektorem M12x1 navazuje na uvedené schéma obvodu.

Funkce vestavěného bezpečnostního spínače
-  Pracovní úhel (viz. pohybový diagram) je nastavený na 5° (doporučujeme 

porovnat s EN294).
-  Aby byla zaručena bezpečnost ochrany práce, musí být pant schopen otočení 

alespoň o úhel 11° (viz. pohybový diagram), což je ekvivalent k síle vyvinuté při 
otevírání NC kontaktů pomocí jezdce (kladné otevření).

-  Seřízení pracovního úhlu může být v případě dveří s velkými rozměry 
pozměňováno až o 1°. Proto před uvedením do užívání seřiďte šroub pantu 
šroubovákem (Obr. 6).

 Po této úpravě musí musí být namontována bezpečnostní průchodka 
(neodnímatelná), což zaručuje ochrannou třídu IP67 (Obr. 7). Funkční body 
uvedené v pohybovém diagramu procházejí stejnou obměnou jako pracovní 
úhel (např.: pracovní úhel 1°, kladný pracovní úhel 7°). Při běžném používání po 
ukončení mechanické životnosti zařízení se pracovní úhel může změnit až o 3° 
od počátečního úhlu.

-  Doporučujeme, abyste prováděli pravidelné periodické kontroly a řádně zkon-
trolovali funkčnost dveřního pantu CFSW. před jeho uvedením do užívání. 
Otevře-li se bezpečnostní ochrana, musí se stroj ihned zastavit. Je-li ochrana 
otevřena, nesmí být stroj schopen spuštění.

Varování
-  Výběr a používání pantů CFSW. je plně na zodpovědnosti zákazníka. Ten si ověří, 

že jejich použití je v souladu s bezpečnostními předpisy pro aktuální pracovní 
podmínky.

-  Používání pantů CFSW. vždy vyžaduje úplnou znalost bezpečnostních předpisů 
včetně UNI EN ISO 13849-1, IEC EN 60204-1, EN1088 a EN ISO 12100.

-  Panty musí být vždy montovány a spojovány kvalifikovanými pracovníky, kteří 
dále pravidelně kontrolují jejich bezchybné fungování.

-  Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem CFSW. se nesmějí používat v 
prostředích s častými změnami teplot, což může způsobit kondenzaci. Dále 
nesmějí být vystaveny přítomnosti výbušnin nebo hořlavých plynů a musí být 
vždy chráněny pojistkami (viz. Tabulka elektrických znaků).

-  Struktura pantu CFSW. nesmí být pozměňována a zadní krytka se nikdy nesmí 
odnímat: špatná instalace nebo odnímání pantu s vestavěným bezpečnostním 
snímačem může snížit stupeň ochrany a způsobit vážná poškození.

-  Během manipulace a skladování musí být dodržována ochrana životního 
prostředí.
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Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou. Při reprodukci výkresů uvádějte zdroj.

Standardní provedení Hlavní rozměry Způsob uchycení q
Kód Označení L B f ±0.2 f1 ±0.2 H h1 h2 d3 d4 C [Nm]# g

426601 CFSW.110-6-2NO+2NC-C-A 110 60 91 42 25 15 12 6.5 12 5 150

426602 CFSW.110-6-2NO+2NC-C-C 110 60 91 42 25 15 12 6.5 12 5 150

426611 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-2 110 60 91 42 25 15 12 6.5 12 5 280

426612 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-2 110 60 91 42 25 15 12 6.5 12 5 280

426613 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-2 110 60 91 42 25 15 12 6.5 12 5 280

426615 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-5 110 60 91 42 25 15 12 6.5 12 5 475

426616 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-5 110 60 91 42 25 15 12 6.5 12 5 475

426617 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-5 110 60 91 42 25 15 12 6.5 12 5 475

426661 CFSW.110-6-1NO+3NC-C-A 110 60 91 42 25 15 12 6.5 12 5 150

426662 CFSW.110-6-1NO+3NC-C-C 110 60 91 42 25 15 12 6.5 12 5 150

426671 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-2 110 60 91 42 25 15 12 6.5 12 5 280

426672 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-2 110 60 91 42 25 15 12 6.5 12 5 280

426673 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-2 110 60 91 42 25 15 12 6.5 12 5 280

426675 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-5 110 60 91 42 25 15 12 6.5 12 5 475

426676 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-5 110 60 91 42 25 15 12 6.5 12 5 475

426677 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-5 110 60 91 42 25 15 12 6.5 12 5 475

# Navrhovaný utahovací moment montážních šroubů.
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Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou. Při reprodukci výkresů uvádějte zdroj.

Zatížení AXIÁLNÍ SÍLA RADIÁLNÍ SÍLA SÍLA POD ÚHLEM 90°

Označení Max statické zatížení 
Sa [N]

Max statické zatížení 
Sr [N]

Max statické zatížení 
S90 [N]

CFSW.110 2100 2800 1300

U pantů CFSW. s vestavěným bezpečnostním spínačem znamená doporučená hodnota maximální limit statického 
zatížení (Sa, Sr, S90), protože tyto panty mohou být použity i jako bezpečnostní zařízení. Po překročení této hodnoty 
může dojít k poškození materiálu, což může vést k ohrožení funkčnosti pantu. Je zřejmé, že vhodný faktor závisející 
na důležitosti a bezpečnostním stupni specifického použití se musí týkat této hodnoty. Hodnoty zatížení uvedené v 
tabulkách jsou výsledkem testů provedených v našich laboratořích při kontrolované teplotě a vlhkosti (23°C-50% R.H.), za 
daných podmínek použití a po omezenou dobu.
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Panty

CFMW.
ELESA Original design

• Materiál
SUPER-technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny. 
Odolnost proti vlivu rozpouštědel, olejů, mazadel a jiných chemických látek.

• Barva
Černá, matná povrchová úprava.

• Otočný čep
Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, černá barva.

• Montážní set (viz. montáž)
- 4 ks kryty z technopolymeru (Obr. 1).
- 4 ks pouzdra z technopolymeru (Obr. 2 a Obr.3).

• Montáž
Panty CFMW. mohou být montávány třemi různými způsoby:
- šroubem se zapuštěnou hlavou M6 UNI 5933 ISO 10642 (není součástí 

dodávky) a krytkou šroubu, dodávanou v balení (Obr. 1), která zamezuje 
volnému přístupu ke šroubům.

- šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M6 UNI 5931 ISO 4762 (není 
součástí dodávky), v kombinaci s pouzdrem dodávaným v balení (Obr. 2). 

- maticí M6 UNI 5588 ISO 4032 (není součástí dodávky) a podložkou dodanou 
v balení (Obr. 3). Tento způsob montáže zabraňuje jakémukoliv rozebírání 
pantu.

Standardní provedení Hlavní rozměry Způsob uchycení q
Kód Označení L B f ±0.2 f1 ±0.2 H h1 h2 d d3 d4 C [Nm] # g

425951 CFMW.70-SH-6 70 60 50 42 25 15 15 13.5 6.5 12 5 80

# Navrhovaný utahovací moment montážních šroubů.

Zatížení AXIÁLNÍ SÍLA RADIÁLNÍ SÍLA SÍLA POD ÚHLEM 90°

Označení Max. statické zatížení Sa [N] Max. statické zatížení Sr [N] Max. statické zatížení S90 [N]

CFMW.70 SH-6 4500 7600 5800

Maximální statické zatížení je hodnota, při jejímž překročení dojde 
k destrukci pantu a ztrátě jeho funkce. Obvykle je možné zatížit 
pant do této hodnoty. Při stanovení zatížení je nutné brát v úvahu 
vliv koeficientu bezpečnosti pro danou aplikaci a zahrnout jej do 
výpočtu.

Vlastnosti a použití
Různé způsoby montáže usnadňují instalaci tohoto výrobku na většinu 
používaných hliníkových profilů (o straně minimálně 30 mm).
Panty CFMW. mohou být montovány společně s CFSW. (viz. strana 3) panty s 
vestavěným bezpečnostním spínačem.
Úhel otočení (přibližná hodnota)
Max 180° (0° až +180°); (0° znamená, že spojované části jsou ve stejné rovině).
Nepřekračujte mezní hodnotu otočení pantu, aby nedošlo k jeho mechanickému 
poškození. Stav, kdy jsou obě spojované části ve stejné rovině, musí být přísně 
dodržován. Pant nesmí být namáhán žádným negativním úhlem (Obr. 4). 
Pro výběr vhodného typu a správné velikosti pantu informace v kapitole Pokyny.
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Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem
• Materiál

Tlakově litá zinková slitina se stříbrným epoxidovým pryskyřičným povlakem.
• Čep

Nerezová ocel AISI 303.
• Montáž

- Provedení A: zástrčka pro konektor nahoře.
- Provedení B: zástrčka pro konektor dole.
- Provedení C: zástrčka pro konektor na zadní straně s kabelem délky 0,2 m.

Standardní provedení Hlavní rozměry q
Označení l1 l2 l3 l4 l5 h1 h2 m1 m2 m3 g

GN 139.1-49-101-A 49 101 30 81 15 12 22.5 71 17 27 325

GN 139.1-49-101-B 49 101 30 81 15 12 22.5 71 17 27 325

GN 139.1-49-101-C 49 101 30 81 15 12 22.5 71 17 27 364

GN 139.1-79-101-A 79 101 30 81 30 12 22.5 71 17 50 425

GN 139.1-79-101-B 79 101 30 81 30 12 22.5 71 17 50 427

GN 139.1-79-101-C 79 101 30 81 30 12 22.5 71 17 50 427

Příslušenství
-  Panty bez vestavěného bezpečnostního spínače GN 139.2 ve stejném designu 

pro jednotný vzhled.
-  Kabely s konektory; 5 nebo 10 m dlouhé:
 GN 330-M12x1-8-G-5 a GN 330-M12x1-8-G-10. 
-  Montážní podložky GN 139.3 / GN 139.4.
Zvláštní provedení na vyžádání (pro dostatečné množství)
Panty s pracovním úhlem >0°.
Vlastnosti a provedení
Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem GN 139.1 byly navrženy pro 
monitorování polohy středové osy ochranného bezpečnostního zařízení, např. 
ochranného krytu. Spínací prvky jsou zcela schovány v mechanickém pantu 
a zvenčí nejsou viditelné. Panty s vestavěnéným bezpečnostním spínačem 
i bez něj jsou totožné, liší se pouze v zástrčce pro konektor. A navíc díky 
zakrytým zástrčkám na zadní straně jsou tyto panty nerozebíratelné. Kompaktní 
stavba spínače je výsledkem kombinace bezpečnostního a atraktivního designu. 
Provedení s širokým křídlem pantu bylo 
navrženo pro upevňování na skleněné 
a polykarbonátové dveře. Další důležité 
detaily a poznámky naleznete v pro-
vozních pokynech pro panty GN 139.1.
Zvláštní vlastnosti
-  Dvojitá bezpečnostní funkce se dvěma 

kontaktními spínači.
-  Vysoká nosnost díky masivnímu prove-

dení zinkového odlitku.
-  Nastavení spínacího úhlu.
-  Zapouzdřený vnitřní jezdec zaručuje 

správné fungování i v náročných 
podmínkách.

-  Zamezení rozebrání pantu díky 
přišroubování zezadu.

M5, hloubka 6

Rozsah otočení

Typ A Typ B Typ C

Pohled zezaduM5, hloubka 6
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Technická data

Typ spínače Blokovací mechanismus bez snímače napětí dle EN 1088

Ovládací prvek, interní Bezpečnostní spínač zapouzdřený v pantu

Max. zatížení

Příklady výpočtu -> viz provozní instrukce

Rychlost ovládání min. 2°/Sekunde, max. 90°/Sekunde

Pracovní úhel pro nucené oddělení
(po spínacím bodu 0°)

Spínací bod je nastavitelný 
v rozsahu +4°
-> viz provozní instrukce

Mechanická životnost
dle IEC 60947-5-1

106 provozních cyklů

Provozní frekvence
dle IEC 60947-5-1

max. 720 / hodin

Užitečná životnost (TM)
dle EN ISO 13849-1

20 let

Počet cyklů do nebezpečné poruchy (B10 d)
dle EN 61820-2

5 000 000

Kategorie použití
dle EN 60947-5-1

AC 15 / DC 13: Ue 24 V, Ie 2 A

Třída ochrany IP 67 (zástrčka) / IP69K (kabel)

Materiál kontaktu Stříbrná slitina, masivní

Komplement kontaktu 8-kolíkový konektor

Spínací princip Pomalu působící kontakt

Otevření kontaktu Nucené uzavření, nucené

Navržené izolační napětí 30 V AC, 36 V DC

Konvenční technický proud max. 2 A

Zkratová ochrana
dle IEC 60269-1

2 A, 500 V, Typ gG

Okolní teplota - 25 °C až ... + 80 °C

Stupeň vnějšího znečištění
dle EN 60947-5-1

3

3 - černá

4 - černá-bílá

5 - červená

6 - červená-bílá

7 - hnědá

8 - modrá

1 - žluto-zelená

2x NC (Normálně zavřený)

1x NO (Normálně otevřený)
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Technická data

Soulad s mezinárodními směrnicemi BG-GS-ET-15
CEI 17-45
CEI 44-5
CEI 70-1
CEI EN 60947-5-1
EN 1088
EN 60204-1
EN 60529
EN 60947-5-1
EN ISO 12100-1
EN ISO 12100-2
IEC 204-1
IEC 337-1
IEC 529
IEC 947-5-1
NFC 63-140
VDE 0113
VDE 0660-200

Speciální vlastnosti - Dvojitá bezpečnostní funkce se 2 kontaktními spínači
- Vysoká únosnost díky designu z robustního zinkového odlitku
- Zapouzdření ovládacího prvku uvnitř garantuje správnou funkci i v nepříznivých podmínkách
- Odolné proti porušení díky přišroubování ze zadní strany

Více důležitých podrobností a poznámek naleznete v provozních instrukcích pro panty GN 139.1.
Jsou přiloženy ke každému pantu a lze je rovněž stáhnout ve formě souboru PDF na adrese "www.elesa-qanter.com" jako "Instruction manuals".
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GN 139.2
Panty
• Materiál

Tlakově litá zinková slitina se stříbrným epoxidovým pryskyřičným povlakem.
• Čep

Nerezová ocel AISI 303.
• Parametry zatížení

- pro d1 = 49: 1500 Nm (axialní) / 1000 Nm (radialní) / 25 Nm (krut). 
- pro d1 = 79: 750 Nm (axialní) / 500 Nm (radialní) / 12 Nm (krut).

Standardní provedení Hlavní rozměry q
Označení l1 l2 l3 l4 l5 h1 h2 m1 m2 m3 g

GN 139.2-49-101 49 101 30 81 15 12 22.5 71 17 27 308

GN 139.2-79-101 79 101 30 81 30 12 22.5 71 17 50 427

Příslušenství
Montážní podložky GN 139.3 / GN 139.4.
Zvláštní provedení na vyžádání (pro dostatečné množství)
Panty s pracovním úhlem >0°.
Vlastnosti a provedení
Panty bez vestavěného bezpečnostního spínače GN 139.2 jsou totožné s 
provedením s vestavěným bezpečnostním spínačem, liší se pouze absencí 
zástrčky pro konektor. Šrouby ukryté na zadní straně činí pant nerozebíratelným. 
Kompaktní stavba spínače je výsledkem kombinace bezpečnostního a atraktivního 
designu. Provedení s širokým křídlem pantu bylo navrženo pro upevňování na 
skleněné a polykarbonové dveře. Další důležité detaily a poznámky naleznete v 
provozních pokynech pro panty GN 139.2.

M5, hloubka 6

M5, hloubka 6

Rozsah otočení

Pohled zezadu
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GN 139.3
Montážní podložky
• Materiál

Tlakově litá zinková slitina se stříbrným epoxidovým pryskyřičným povlakem.

Standardní provedení Hlavní rozměry q
Označení Délka g

GN 139.3-170 170 358

Vlastnosti a použití
Montážní podložky GN 139.3 umožňují přichycení pantů GN 139.1 a GN 139.2 
zepředu. 
Dlouhé štěrbinovité otvory rovněž dovolují montáž k profilovým systémům.
Zápustné šrouby pro připevnění pantů k montážním podložkám jsou součásti 
dodávky.

Otočeno o 180°Základní poloha

Otvor pro
kabelové
připojení na
zadní straně

Otvor pro
šroub se
zápustnou
hlavou pro
upevnění
pantů
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GN 139.4
Montážní podložky
• Materiál

Tlakově litá zinková slitina se stříbrným epoxidovým pryskyřičným povlakem.

Standardní provedení Hlavní rozměry q
Označení Délka g

GN 139.4-101 101 240

Vlastnosti a použití
Montážní podložky GN 139.4 umožňují přichycení pantů GN 139.1 a GN 139.2 
mezi rám a dveře.
Dlouhé štěrbinovité otvory rovněž dovolují montáž k profilovým systémům. 
Zápustné šrouby pro připevnění pantů k montážním podložkám jsou součástí 
dodávky.

Základní poloha Otočeno o 180°

Otvor pro
kabelové
připojení
na zadní straně
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Standardní provedení Hlavní rozměry q
Označení Konektor Počet kontaktů l g

GN 330-M12x1-4-G-5 M12x1 4 5 160

GN 330-M12x1-4-G-10 M12x1 4 10 360

GN 330-M12x1-8-G-5 M12x1 8 5 260

GN 330-M12x1-8-W-5 M12x1 8 5 265

GN 330-M12x1-8-G-10 M12x1 8 10 510

GN 330-M12x1-8-W-10 M12x1 8 10 515

GN 330-M12x1-12-G-5 M12x1 12 5 250

GN 330-M12x1-12-W-5 M12x1 12 5 250

GN 330-M12x1-12-G-10 M12x1 12 10 400

GN 330-M12x1-12-W-10 M12x1 12 10 450

• Koncovka
Plast, Polyuretan-Elastomer TPU, černá barva.

• Kabel (vnější obal)
Polyuretan PUR, černá barva.

• Pracovní teplota
Od -40°C do +90°C.

• Konektor M12x1
Poniklovaná mosaz.

• Technické informace
- Izolační odolnost : >109 Ω. 
- Stupeň znečištění: 3 / 2 podle ICE 60 664-1.
- Ochranná třída: IP67 (při zašroubování) podle ICE 60 529.

Kabely s konektorem

GN 330

Zvláštní provedení na vyžádání (pro dostatečné množství)
Kabely v různých délkách.
Vlastnosti a použití
Kabely s konektorem M12x1 GN 330 se používají spolu se standardními prvky, 
které mají elektrickou spínací funkci.
Další vlastnosti kabelů
Kabel je flexibilní, bez PVC, silikonu a halogenů, vnější obal s PUR; izolace drátů z 
polypropylenu. Kabel je odolný proti olejům a nehořlavý v souladu s VE 0472, dále 
je odolný proti chemickým látkám, hydrolýze a mikrobům.
Díky resistenci proti jiskrám při svařování je kabel také vhodný pro použití na 
nejrůznějších strojích. 
Je schválen UL a CSA.

Aretační kroužek 

(zajištění proti vibracím)
Objímka konce drátu

Aretační kroužek

(zajištění proti vibracím)

Typ G

Typ W
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Kabel je flexibilní, bez PVC, silikonu a halogenů, s vnějším pláštěm z PUR; izolace drátu je vyrobena z polypropylenu.
Kabel je rovněž odolný proti oleji a plameni v souladu s VE 0472, rovněž je odolný vůči chemikáliím, hydrolýze a mikrobům.
Díky své odolnosti vůči jiskrám ze svařování je kabel rovněž vhodný pro přizpůsobení se použití v různých obráběcích procesech.
Je schválen dle UL a CSA

Kabel se zástrčkovým
konektorem

d
vnější průměr Příčný průřez Provozní napětí

dle IEC 60 664-1
Jmenovité proudové zatížení

dle IEC 60512-3 Přiřazení kontaktů

4-pólový
(4-dráty)

5 4 x 0.34 mm2 max. 250 V 4 A

8-pólový
(8-dráty)

6 8 x 0.25 mm2 max. 30 V 2 A

12-pólový
(12-dráty)

6 12 x 0.14 mm2 max. 30 V 1.5 A

3 modrá

4 černá2 bílá

1 hnědá

7 modrá

1 bílá

2 hnědá

4 žlutá
3 zelená

8 červená

5 šedá

6 růžová

2 modrá

3 bílá

1 hnědá
6 žlutá

4 zelená

9 červená

8 šedá

5 růžová

11 šedá/růžová
12 červená/modrá

7 černá

10 purpurová
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ELESA S.p.A.
Via Pompei 29
20900 Monza (MB) ITALY
Phone: +39 039 28 11.1
Fax: +39 039 83 63 51
www.elesa.com
info@elesa.com

OTTO GANTER GmbH & Co.KG
Triberger Straße 3
78120 Furtwangen GERMANY
Phone: +49 7723 65 07 130
Fax: +49 7723 65 07 165
www.ganter-griff.com
info@ganter-griff.de

www.elesa-ganter.cz

ELESA+GANTER CZ S.R.O. 
PŘÍMÉ ZASTOUPENÍ PRO 
ČR Počernická 96
10800 PRAHA 10 - Malešice
Tel: +420 296 333 870
Fax: +420 296 333 871
www.elesa-ganter.cz
info@elesa-ganter.cz




