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1. Popis 
EMPS50 je čtyřdrátový vratový hliníkový příložný magnetický kontakt s armovanou hadicí pro 
plošnou (povrchovou) montáž. Je vhodný pro střežení garážových rolovacích vrata, dvoukřídlých 
vrat, vchodových branek atd. Přívodní vodiče jsou chráněny pevným zalitím v kontaktu a jejich 
mechanickou ochranu představuje armovaná hadice. 

2. Vlastnosti 
Magnetický kontakt je vyroben z hliníkových odlitků a skladá se ze dvou částí – vlastního 
permanentního magnetu a vlastního jazýčkového kontaktu s přívodními vodiči. Představuje  
ideální řešení pro použití na všechny typy roletových kovových dveří např. v garážích, obchodech 
atd. Má velkou pracovní mezeru a vodice jsou chráněné armovanou hadicí délky 64 cm. Část 
s jazýčkovým (magnetickým) kontaktem se zpravidla umisťuje do středu prahu vrat a může být 
přišroubována nebo zapuštěna do betonového nebo jiného podkladu. Dva vodice tvoří 
poplachový NC kontakt a další dva Tamper (sabotážní) smyčku. 

3. Montáž 
Připevněte tu část magnetu, která obsahuje jazýčkový kontakt s vyvedeným kabelem na vhodné 
místo zpravidla v dolní případně horní části zárubně. Je možno ji připevnit šrouby s hmoždinkami. 
Magnetický kontakt potom použijte jako vrtací šablonu. Kabel poté veďte nejlépe pod prahem 
nebo v jinak zpevněné spodní části zárubně vrat z důvodu snížení rizika poškození kabelu. 
Druhou část magnetu připevněte blízko spodní hrany posuvných vrat tak, aby při zcela zavřených 
vratech byla mezera mezi oběmi částmi magnetu cca 10 až 40mm (funkci zkontrolujete 
ohmmetrem). Mají-li vrata velkou vůli, dejte při montáži magnetu pozor, aby byla vrata maximálně 
dovřena (doražena) a obě části magnetu se nedotýkaly (později by mohlo dojít při dorazu k 
utržení magnetu). 

4. Technická specifikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montáž povrchová 
Upevnění šrouby 
Poplachový výstup NC relé, max. 0,25A, 30 Vss 
Sabotážní smyčka ano 
Provozní teplota -10 až +50°C 
Barva šedá 
Polarizace ne 
Délka přívodního kabelu 64cm 
Pracovní mezera 55mm 
Rozměry (V x Š x H) 48 x 105 x 10 mm  
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ADI Global Distribution  
Havránkova 33  
619 00  BRNO  
Česká republika 
Tel.: +420 543 558 111  
Fax: +420 543 558 117 
obchod.cz@adiglobal.com 
 
www.adiglobal.com/cz 
 

V Parku 24  
148 00 PRAHA  
Česká republika  
Tel.: +420 271 001 700  
Fax: +420 271 001 710 
obchod.praha.cz@adiglobal.com 
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700 30 OSTRAVA  
Česká republika  
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obchod.ostrava.cz@adiglobal.com 

 


