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Spółka

Spółka Tapeswitch GmbH (do 2011 r. Guardscan GmbH) powstała w 1994 roku w Niemczech. Filie 
spółki Tapeswitch znajdują się w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz Kanadzie. 
Wszystkie firmy Tapeswitch należą do grupy Rowan Technologies Inc., w której skład wchodzi ponad 
70 firm.

Spółka Tapeswitch GmbH ma swoją siedzibę w strefie przemysłowej miasteczka Pattensen. 
Pattensen znajduje się około 15 km na południe od Hanoweru i tylko 10 km od terenów 
Targów Hannowerskich.

Na nowoczesnych liniach montażowych znajdujących się w halach produkcyjno - biurowych 
o powierzchni 600 m odbywa się produkcja łączników taśmowych, mat czułych na nacisk 
i łączników nożnych. Równocześnie wytwarzamy specjalne wersje w ramach portfolio 
produktowego firmy Tapeswitch. Spółka Tapeswitch GmbH jest dystrybutorem wyłącznym 
w Niemczech, Austrii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Polsce, Szwajcarii oraz zajmuje się klientami 
z państw wschodnioeuropejskich. Poza tym w niektórych regionach naszej działalności 
wspierają nas niezależne firmy handlowe.

Współpraca z firmą Tapeswitch przynosi Państwu wiele korzyści. Gwarantujemy nie tylko krótkie 
terminy dostaw, ale dzięki systemowi Production - Sharing oferujemy w ramach grupy Tapeswitch 
telefoniczny oraz bezpośredni serwis wykonywany przez doświadczonych pracowników. 
Nasi inżynierowie oraz sprzedawcy są gotowi pomóc Państwu w doborze elementów 
dla opracowywanego projektu.

Dystrybutor w Polsce:
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Zastosowanie łączników taśmowych

Łączniki nożne o długiej 
żywotności w przemysłowych 
maszynach do szycia

Łączniki wyzwalające 
dla testów zderzeniowych

Zatrzymanie maszyny - 
detekcja położenia tłoka 
w prasie hydraulicznej

Element łączeniowy 
w matach czułych 
na nacisk

Listwy łącznikowe dla ochrony 
przeciw przyciśnięciu 
w podnośnikach nożycowych

Element łączeniowy 
w listwach ochronnych

Wyłącznik awaryjny 
w szlifierkach pasowych

Dystrybutor w Polsce:

Możliwości zastosowania są praktycznie nieograniczone. Przykładowo:

Jako końcowe i krawędziowe łączniki bezpieczeństwa w regałach jazdnych.
Jako czujniki w testach zderzeniowych. 
Jako czujniki dla dotykowego wyzwalania pomiaru czasu, np. podczas zawodów kolarskich lub pływackich.
Jako elementy łączeniowe w profilach listew ochronnych.
Jako przycisk „deadman” w wózkach wysokiego podnoszenia.
Jako krawędziowe łączniki bezpieczeństwa dla ochrony przeciw przyciśnięciu w rampach ładunkowych, 
w stołach operacyjnych oraz medycznych, w elektrycznie sterowanych stołach okulistycznych, w łóżkach 
szpitalnych, w windach dla wózków inwalidzkich, w minibusach, w maszynach sitodrukowych, w podnośnikach 
nożycowych, w maszynach introligatorskich, w maszynach do obróbki szkła, w maszynach włókienniczych 
oraz w wielu innych urządzeniach.
Jako przycisk stop w zrobotyzowanych liniach transportowych oraz pojazdach sterowanych automatycznie itd.
Jako przycisk stop, wyłączniki awaryjne oraz łączniki alarmowe w tramwajach i autobusach, w liniach 
produkcyjnych, w maszynach, w bankach itd. 
Jako łączniki nożne oraz kolanowe w najrozmaitszych maszynach i urządzeniach.
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Zastosowanie łączników taśmowych

Łączniki krawędziowe bezpieczeństwa 
dla ochronny przeciw przyciśnięciu 
w elektrycznie ustawianych stołach, 
szafach, maszynach do mycia,... Wyłącznik awaryjny 

w robotach medycznych

Łączniki nożne w stołach 
z ustawieniem wysokości

Przycisk Start/Stop 
w liniach produkcyjnych

Łączniki alarmowe 
na ścianach pomieszczeń 
na komisariatach policji, toaletach 
dla niepełnosprawnych, 
w klubach fitness, domach opieki,...

Najazdowy łącznik dla obliczania 
czasu podczas zawodów kolarskich 
oraz deskorolkowych

Dystrybutor w Polsce:

Inne zastosowania

Ochronna przeciw przyciśnięciu w drzwiach sal operacyjnych.
Ochronna przeciw kolizji w urządzeniach terapeutycznych.
Kontrola obecności w łóżkach szpitalnych oraz pielągnacyjnych.
Łączniki nożne dla otwierania drzwi w pomieszczeniach sterylnych. 

Łączniki krawędziowe 
bezpieczeństwa dla ochronny 
przeciw przyciśnięciu 
w łóżkach terapeutycznych 
oraz rehabilitacyjnych

Monitorowanie jednostki transferu  w liniach  
do napełniania
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Dystrybutor w Polsce:

Łączniki taśmowe

Uniwersalne - wytrzymałe - elastyczne - certyfikowane w  TÜV i UL Uniwersalne - wytrzymałe - elastyczne - certyfikowane w  TÜV i UL 

Co... 

to są łączniki taśmowe? Łącznik taśmowy jest elementem łączeniowym, który można 
aktywować w dowolnym miejscu, na całej długości taśmy naciskając od góry zewnętrzną 
powierzchnię taśmy. Dla włączenia nie ma potrzeby wyszukiwania żadnego konkretnego punktu.

Kto... 

może korzystać z taśm? Każdy! Łączniki taśmowe są stosowane nie tylko w zakładach 
przemysłowych, ale również bankach, komisariatach policji, do automatyzacji drzwi 
oraz bram, a nawet gospodarstwach domowych.

Gdzie...

używane są łączniki taśmowe? Zakres zastosowania jest praktycznie nieograniczony i dlatego 
nigdy nie będziemy w stanie określić wszystkie możliwości aplikacji. Możemy wymienić kilka 
przykładów już zrealizowanych aplikacji:
- ochrona przeciw przyciśnięciu w maszynach i urządzeniach;
- rampy ładunkowe ciężarówek, podłogi wind dla wózków inwalidzkich w minibusach; 
- stoły z możliwością ustawienia wysokości, dźwigi teatralne, regały ruchome;
- łącznik alarmowy i przycisk stop w maszynach i urządzeniach, wyłączniki stop w systemach     
transportowych bez osoby kierującej, łączniki przy testach zderzeniowych;
- czujniki do dotykowego wyzwalania pomiaru czasu (np. na zawodach sportowych);
- przyciski przywoławcze na łóżkach szpitalnych;
- łączniki alarmowe w autobusach, tramwajach i bankach

W jaki sposób...

działają łączniki taśmowe? Zasada działania oparta jest o łącznik normalnie otwarty 
utworzony z dwóch pomiedziowanych taśm metalowych utrzymywanych w pewnej odległości 
przez materiał izolacyjny. Nacisk od góry (w dowolnym miejscu taśmy) powoduje, iż metalowe 
taśmy dotkną się. Rysunek oraz szczegóły konstrukcji taśmy znajdują się na kolejnych stronach.

Dlaczego... 

łączniki taśmowe marki Tapeswitch? Łączniki Tapeswitch dzięki swojej konstrukcji 
charakteryzują się wysoką odpornością na uderzenia. Dzięki temu uderzenie taśmy młotkiem 
nie powoduje trwałego uszkodzenia. W taki właśnie sposób udowadniamy odporność 
na uderzenie podczas targów oraz indywidualnych prezentacji u klientów.

Łączniki taśmowe Tapeswitch - ? ? ?

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą taśmy Tapeswitch. Wyślij do nas zapytanie wraz z opisem 
problemu, a my profesjonalnie doradzimy jak go rozwiązać.



Katalog 7

www.tapeswitch.de

.

PRSU/...

.

Łączniki taśmowe - Listwy ochronne - Maty ochronne - Łączniki nożne 

Technologia taśm łącznikowych

Cechy
Prosta, niezawodna konstrukcja
Mnogość wersji wykonania
Prosty montaż
Możliwość dostosowania do potrzeb klienta
Trwałość

Warstwa ochronna 
z PVC

Przewód górny

Przewód dolny

Izolator

Przewód górny
Warstwa ochronna 
z PVC

Izolator
Przewód dolny

kierunek działania siły

www.amtek.plDystrybutor w Polsce:

Zasada działania łącznika taśmowego oparta jest na liniowym łączniku NO. Łącznik składa się z dwóch 
metalowych taśm pokrytych miedzią, między którymi z pomocą izolatorów utrzymywana jest szczelina. 
Nacisk od góry w dowolnym miejscu taśmy powoduje, iż metalowe taśmy wzajemnie się dotkną. Obciążenie 
maksymalne styku łącznika wynosi 30V i 1A. Tapeswitch produkuje szeroką paletę łączników taśmowych 
oraz produktów bazujących o technologię taśm. Pozwala to na stosowanie łączników w szerokiej gamie aplikacji. 
Poprawnie zamontowana i użytkowana taśma pozwala na aktywowanie w dowolnym punkcie na całej długości i 
pozwala zrealizować miliony cykli łączeniowych.

Łączniki taśmowe w systemach bezpieczeństwa

Łączniki krawędziowe dla ochronny przeciw przyciśnięciu oraz wyłączniki awaryjne są typowym przykładem 
aplikacji w systemie bezpieczeństwa i zawsze wymagają podłączenia z odpowiednim przekaźnikiem 
bezpieczeństwa za pomocą przewodów typu Fail Safe. Należy pamiętać, że taśmy łącznikowe nie pozwalają 
na ugięcie i samodzielne wyhamowanie cześci maszyn, zatem urządzenie w chronionym obszarze 
musi być tak zaprojektowe aby części znajdujące się w ruchu były zatrzymywane w sposób wymuszony 
i natychmiastowy. Jeżeli konieczne jest zapewnienie pewnej drogi hamowania, to należy użyć dodatkowych 
środków, np. użyć odpowiedniej listwy ochronnej z asortymentu Tapeswitch.

Zasada podłączenia FailSafe

Łączniki taśmowe używane w systemach bezpieczeństwa, muszą być podłączone z jednostką kontrolną 
za pomocą  połączenia FailSafe (dwuprzewodowe). Oznacza to, że taśmy mają wyprowadzone pary przewodów 
na obu końcach. Obydwa wyjścia należy podłączyć do jednostki nadzorującej Tapeswitch PRSU/4-R 
z kontrolą wejścia reset lub do przekaźnika serii PRSU/... z niekontrolowanym wejściem reset, np.dla resetu 
automatycznego. 
Zasada działania: Przekaźnik bezpieczeństwa dla połączeń FailSafe posiada źródło napięcia z wbudowanym 
ograniczneniem prądu. Napięcie to jest doprowadzone do elektrod na jednym końcu łącznika taśmowego. 
Przy braku nacisku na taśmę, napięcie to pojawi się na wyprowadzeniach na przeciwległym końcu taśmy. Obwód 
kontrolny przekaźnika pozwoli na połączenie styków wyjściowych przekaźnika bezpieczeństwa. Naciśnięcie 
na taśmę powoduje zwarcie biegunów zasilacza przekaźnika, czego skutkiem jest zanik napięcia 
na przeciwległym końcu taśmy. Przekaźniki wyjściowe powrócą do stanu normalnego, czyli styki przekaźnika 
zostaną rozwarte. To samo zdarzy się podczas braku napięcia zasilającego moduł bezpieczeństwa 
lub uszkodzenia przewodów połączeniowych taśmy. Po usunięciu nacisku na taśmę lub usunięciu awarii 
przewodów konieczne jest zresetowanie przekaźnika bezpieczeństwa.
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Technologia taśm łącznikowych

www.amtek.plDystrybutor w Polsce:

107BP czarna

101B żółta

121BP zielona

Sztywne końcówki przewodów

101B czarna

121BP zielona

Podłączenie większej ilości taśm wykonuje się szeregowo. Oznacza to, że można podłączyć 
więcej taśm w jeden szereg a następnie podłączyć je do jednostki kontrolnej. Długość maksymalna 
wszystkich taśm podłączonych szeregowo oraz przewodów je łaczących zależy od rodzaju jednostki 
kontrolnej oraz oporu przewodów i optymalnie wynosi do 200m (rezystancja obwodu 200 omów).

Dobór łaczników taśmowych
Łączniki taśmowe mogą być wyprodukowane w prawie dowolnej długości. Mogą być również 
dostarczane jako towar "na metry" do samodzielnego montażu przez klienta. Paleta produktów składa 
się z taśm o rozmaitych kolorach, kształtach, materiałach oraz o różnej sile aktywacji. Wszystkie modele 
posiadają bardzo dobrą odporność na wilgoć.

Samodzielna kompletacja taśm przez klienta
Dla samodzielnej kompletacji są przeznaczone taśmy w wersjach 102A, 102B, 102BP i 107BP 
(Evoprene). Inne rodzaje profili nie są zalecana do samodzielnego konfekcjonowania. Wskazówki 
dotyczące samodzielnego przygotowania znajdą Państwo w oryginałnej instrukcji obsługi 
"Łączniki taśmowe". Do aplikacji w systemach bezpieczeństwa zalecane jest użycie wyrobu 
przygotowanego i montowanego w firmie Tapeswitch.

Różnice w końcówkach kablowych
Poniższe fotografie przedstawiają różne odmiany końcówek do montażu przewodów.
Strefa nieaktywna taśmy na brzegu zależna jest od konkretnego produktu lub sposobu 
podłączenia i wynosi maksymalnie 30 mm (od +2 mm do 15 mm od brzegu końcówki). 

Końcówki spawane 
Spawanie zakończeń taśmy przeprowadzone jest na linii produkcyjnej w firmie Tapeswitch. 
Powinny być stosowane zawsze, gdy tylko jest to możliwe. Ogólnie jest to rozwiązanie najlepsze 
oraz najbezpieczniejsze.
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Typy łączników taśmowych

Wymiary (sz x w)
Typ

Kolor
Promień gięcia min.
Siła aktywacji przy 22 °C  
(element aktywujący    14 mm)
Materiał płaszcza zewnętrznego
Stopień ochrony
Temperatura użytkowania
Masa

Wymiary (sz x w)
Typ

Kolor
Promień gięcia min.
Siła aktywacji przy 22 °C  
(element aktywujący    14 mm)
Materiał płaszcza zewnętrznego
Stopień ochrony
Temperatura użytkowania
Masa

Wymiary (sz x w)
Typ

Kolor
Promień gięcia min.
Siła aktywacji przy 22 °C  
(element aktywujący    14 mm)
Materiał płaszcza zewnętrznego
Stopień ochrony
Temperatura użytkowania
Masa

19,0 mm x 4,7 mm
szary

15 mm

< 26 N

PVC
IP65

od -20°C do +50°C 
75 g/m

19,0 mm x 4,7 mm
żółty lub czarny

4 mm
< 10 N żółty
< 12 N czarny

PVC
IP65

od -20°C do +50°C 
75 g/m

27,7 mm x 3,8 mm
czarny
4 mm

< 12 N

PVC
IP65

od -20°C do +50°C 
65 g/m

14,2 mm x 6,8 mm
biały lub czerwony

25 mm

< 8 N

PVC
IP65

od -20°C do +50°C 
100 g/m

14,2 mm x 11,8 mm
biały

50 mm

< 8 N

PVC
IP65

od -20°C do +50°C 
110 g/m

14,2 mm x 8,4 mm
czerwony, żółty, czarny

50 mm

PVC
IP65

od -20°C do +50°C 
120 g/m

< 90 N

14,2 mm x 5,0 mm
beżowy
sztywny

< 5 N

od -20°C do +50°C 
50 g/m

14,2 mm x 3,8 mm
czarny
4 mm

< 5 N

od -30°C do +90°C 
75 g/m

14,2 mm x 6,8 mm
czarny
25 mm

< 23 

od -30°C do +90°C 
95 g/m

PVC
IP65

Evoprene
IP67

Evoprene
IP67
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Typy łączników taśmowych

www.amtek.plDystrybutor w Polsce:

Wymiary (sz x w)
Typ

Kolor
Promień gięcia min.
Siła aktywacji przy 22 °C  
(element aktywujący    14 mm)
Materiał płaszcza zewnętrznego
Stopień ochrony
Temperatura użytkowania
Masa

14,2 mm x 6,8 mm
szary

25 mm

< 7 N

Nitril, Sarlink, MPR
IP67

od -30°C do +70°C 
100 g/m

Wymiary (sz x w)
Typ

Kolor
Promień gięcia min.
Siła aktywacji przy 22 °C  
(element aktywujący    14 mm)
Materiał płaszcza zewnętrznego
Stopień ochrony
Temperatura użytkowania
Masa

14,7 mm x 3,8 mm
żółty
4 mm

< 5 N

poliuretan
IP67

od -20°C do +70°C 
75 g/m

14,2 mm x 4,8 mm
niebieski lub czarny

5 mm

< 5 N

PVC
IP65

od -20°C do +50°C 
68 g/m

14,2 mm x 3,8 mm
zielony lub żółty

4 mm

< 5 N

PVC
IP65

od -20°C do +50°C 
65 g/m

102A, 102B

102BP, 107BP, C

101BS

102BPH, 107BPH, 107SRS

107IS

TS3

4,
8

14,2

Rysunki przekrojów poszczegółnych rodzajów taśm (wymiary w mm +/- 0,5 mm)

Napięcie maksymalne 30V 
i prąd łączeniowy maksymalny 1A.

Typowa rezystancja  0,7 Ohm/m.
Typowa indukcyjność 1,3 µH/m.
Typowa pojemność 0,3 nF/m. 

107BP żółty Prawidłowy dobór i montaż zapewnia 
możliwość kilku milionów aktywacji 
na całej długości taśmy.

Obszar nieaktywny taśmy łączeniowej 
przy każdej z końcówek jest zależny 
od typu taśmy oraz sposobu podłączenia 
i wynosi maksymalnie 30 mm 
(od +2 mm do -15 mm).

27,7
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Listwy montażowe dla łączników taśmowych

Montaż łączników taśmowych wykonuje się metodą klejenia. Dla lepszego mocowania można 
zastosować listwy montażowe.
Listwy montażowe są przeznaczone do taśm z zakończeniami spawanymi.
Aluminiowe listwy montażowe typu 104 przeznaczone są do taśm typu 121BP, 141BPH, 107SRS 
i 107BPHE.
Listwy montażowe typu 106 i 106PW (z tworzywa sztucznego) są przeznaczone do taśm typu 131A 
i 101B.
Aluminiowe listwy montażowe typu 170 przeznaczone są do taśmy typu 170IS.

104 106

106PW 170

Typ łącznika taśmowego np. 101B

Długość taśmy w mm

Rodzaj przewodu
na obydwu końcach=FS=FailSafe dla systemów bezpieczeństwa
na jednym końcu = SL= układy inne niż systemy bezpieczeństwa

Długość przewodu przyłączeniowego 1 w mm
(standartowo 500 mm)
Długość przewodu przyłączeniowego 2 w mm
(w przypadku FS standard 500 mm)

Kolor taśmy
(W-biała, R-czerwona, B-czarna, Y-żółta, GN-zielona, GY-szara, BL-niebieska, BG-beżowa)

Wykonanie specjalne
SA = wykonanie specjalne

Specyfikacja wykonania specjalnego
przykładowo *8,2 kOhm wbudowany rezystor końcowy lub *1,2 kOhm wbudowany rezystor końcowy 
lub *wbudowana dioda końcowa 1N4006 lub *dwustronna taśma klejąca lub *wykonanie z konektorem 
na przewodzie...

Typ taśmy np. 

Długość taśmy w mm

Kod zamówieniowy
106PW
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Wypis z Deklaracji zgodności:
Deklaracja zgodności WE - Dyrektywa Maszynowa

 

EC Declaration of conformity - Machinery directive

Tapeswitch GmbH oświadcza, iż niżej wymieniony produkt - łącznik taśmowy z jednostką kontrolną spełnia istotne wymagania 
dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z wymagami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i równocześnie jest 
zgodny z produktem, będącym przedmiotem badania typu WE z podanym niżej numerem rejestracyjnym. 

Tapeswitch GmbH hereby certify that the product „Tapeswitch with Conrol Unit“ identified below conforms to the relevant 
essential health and safety requirements to the directive 2006/42/EC and conforms to the example of the product to which the 
EC type-examination certificate identified below Registration No. relates.  

Produkt: Łączniki taśmowe z jednostką konrolną
Łączniki taśmowe typu: 101..., 102..., 170...,TS3 i C, materiał: PVC
Łączniki taśmowe typu: 107..., materiał: Evoprene, kauczuk NBR, Sarlink, MPR i poliuretan
Wartość obliczona MTTF  łączników taśmowych = 305,39 lat
Wartość B   dla łączników taśmowych i listew wynosi 5,6 x 10
Jednostka kontrolna: PRSU/2, PRSU/4, PRSU/4-R i PRSU/5 od roku produkcji: 2009

Product: Tapeswitch with Conrol Unit
Tapeswitch Type: 101..., 102..., 170..., TS3 and C. Jacket Material: PVC
Tapeswitch Type: 107..., Jacket Materials: Evoprene, Nitrile, Sarlink, MPR and 
Polyurethane. The determine key figure MTTF of Tapeswitches = 305,39 Years
The B   value for switches and edges alone is 5,6 x 10
Control Unit: PRSU/2, PRSU/4, PRSU/4-R andPRSU/5 start Year of manufacture: 2009 

d

10
6

d
6

10

Funkcje bezpieczeństwa: Łączniki taśmowe aktywowane naciskiem w połączeniu z jednostkami kontrolnymi Tapeswitch 
typu PRSU/2, PRSU/4, PRSU/4-R i PRSU/5 lub łączniki taśmowe wbudowane do profilu listwy 
Tapeswitch, np. TS...lub KS..., stanowią system bezpieczeństwa z funkcją wyłączania 
awaryjnego i można je stosować w zabezpieczających bramach według EN ISO 13849-1: 2008 
PI „d“

Safety function: The pressure sensitive Tapeswitch provide a safety system combined with Tapeswitch 
conrol units Type PRSU/2, PRSU/4, PRSU/4-R and PRSU/5  also if this Tapeswitch is 
built in a housing of a Tapeswitch edge like TS...or KS...for emergency stop also for use 
as close edge and meet the requirements of EN ISO 13849-1: 2008 PI „d“

Jednostka certyfikująca: TÜV NORD CERT GmbH - Zertifizierungsstelle für Produktsicherheit
(jednostka badawcza dla produktów bezpieczeństwa) 
Am TÜV 1, D-30519 Hannover  

Jednostka notyfikowana: 0044

Numer rejestracji:

Badano na zgodność:

Podpisano w imieniu Tapeswitch GmbH

Approved Body: TÜV NORD CERT GmbH - Certification body for product safety
 Am TÜV 1, D-30519 Hannover  

Notified body: 0044

44 205 09 371046
Registration No.: 44 205 09 371046

Tested according to:
2006/42/ES, EN ISO 13849-1: 2008 Pl „d“ , EN 1760-2:2001 + A1:2009

Signed on behalf of Tapeswitch GmbH

Gunter Wünsch  
Managing Director and Documentation Commissioner

2006/42/ES, EN ISO 13849-1: 2008 Pl „d“ , EN 1760-2:2001 + A1:2009

Członek Zarządu i Administrator d.s. Dokumentacji
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Cechy
Prosta i niezawodna zasada działania
Wykonanie standardowe oraz specjalne
Prosty montaż
Wytrzymały profil
Podłączenie Fail-Safe
Duży wybór rodzajów jednostek konrolnych
Duży wybór listw montażowych

Łączniki listwowe Tapeswitch to czujniki reagujące na nacisk, z przeznaczeniem dla ochronny 
osób lub urządzeń. Stosowane są jako ochronna przeciw przyciśnięciu przede wszystkim w elemen-
tach ruchomych, np. bramy i drzwi z napędem, części maszyn itd. Napotkanie na przeszkodę 
powoduje nacisk od góry na profil listwy, czego wynikiem jest zwarcie łącznika taśmowego i awaryjne 
wyłączenie napędu. W zależności od typu profilu, po aktywacji łącznika  listwa zapewnia swoją 
elastycznością dystans na wyhamowanie. 

Tapeswitch oferuje bogatą gamę listew ochronnych o rozmaitych wymiarach, z różną siłą aktywacji 
i maksymalnym ugięciem dla zapewnienia dostatecznej drogi hamowania.
Wszystkie łączniki listwowe Tapeswitch z podłączeniem Fail Safe zawierają łącznik taśmowy 
z certyfikatem TÜV oraz świadectwem badania typu WE. Dla asortymentu Tapeswitch: 
Deklaracja o przeprowadzeniu badania wzoru konstrukcyjnego - certyfikat TÜV: 
poziom bezpieczeńśtwa (PL) „d“ według EN13849-1 (2008);  EN1760-2 punkt 6.; 7.5; 7.16 
(2001+A1:20009); jeśli będą użyte z jednostką kontrolną PRSU/... lub PRSU/...-R.
UL File - NRNT.E189219, NRNT2.E189219;
Kanada - NRNT7.E189219, NRNT8.E189219

Konstrukcja listwy ochronnej Tapeswitch oparta jest o łączniki taśmowe dowolnej długości.
Taśma   umieszczona jest w elastycznym profilu listwy. Profil umożliwia łatwy i szybki montaż 
w listwie aluminiowej. Wszystkie modele posiadają standardowo podłączenie Fail-Safe. Dodatkowo 
można zamówić wykonanie z wbudowanym rezystorem lub diodą na końcówkach łącznika.

www.amtek.plDystrybutor w Polsce:

Obszary zastosowania
Drzwi, bramy, wrota z napędem
Automatyczne ścianki działowe
Stoły z opcją ustawienia oraz 
zapadnie i dźwigi sceniczne
Windy
Systemy transportowe
Urządzenia dla inwalidów
Drzwi maszyn
Rampy ładunkowe
Zapobieganie przygniecieniu w maszynach i urządzeniach
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Rodzaje taśm ochronnych

Wysokość i szerokość profilu

Dostępne listwy montażowe

Kolor

Siła aktywacji
(element aktywujący 80 mm, 20 °C)

Ugięcie po aktywacji max. 20 °C

Materiał obudowy

Stopień ochrony

Masa jednostkowa

(element łączeniowy)

Ugięcie do aktywacji
(element aktywujący 80 mm, 20 °C)

Wysokość i szerokość profilu

Dostępne listwy montażowe

Kolor

Siła aktywacji
(element aktywujący 80 mm, 20 °C)

Ugięcie po aktywacji max. 20 °C

Materiał obudowy

Stopień ochrony

Masa jednostkowa

(element łączeniowy)

Ugięcie do aktywacji
(element aktywujący 80 mm, 20 °C)

TS6 TS16 TS8 TS18

9,00mm x 19,0 mm

Aluminiowe płaskie
Tworzywo sztuczne płaskie

PVC czarny, czerwony
EPDM/PP czerwony

PVC < 40 N
EPDM/PP < 30 N

1 mm

< 3 mm

PVC lub EPDM/PP

IP65 lub IP68

300 g/m

14 mm x 18,0 mm

Aluminiowe płaskie
Tworzywo sztuczne płaskie

czarny, czerwony

 < 140 N

1 mm

< 5 mm

PVC 

IP65 lub IP68

350 g/m

11 mm x 22 mm

Aluminiowe płaskie

czarny

1 mm

< 4 mm

IP65 

540 g/m

 < 120 N

PVC 

17 mm x 30 mm

Aluminiowe płaskie

czarny

5 mm

< 4 mm

IP65 

720 g/m

 < 70 N

EPDM 

28 mm x 27 mm

Aluminiowe płaskie lub narożne, 
Tworzywo sztuczne płaskie

czarny (EPDM lub NBR)
czerwony lub biały (EPDM)

< 60 N (EPDM SW)
< 120 N (NBR)

10 mm

< 6 mm

NBR lub EPDM

IP65 lub IP68

700 g/m

TS26C TS28

40 mm x 30 mm

Aluminiowe płaskie lub narożne, 
Tworzywo sztuczne płaskie

czarny (EPDM)

< 70 N 

21 mm

< 7 mm

 EPDM

IP65 lub IP68

1100 g/m

40 mm x 29 mm

Aluminiowe płaskie lub narożne, 
Tworzywo sztuczne płaskie

< 60 N 

26 mm

< 4 mm

Santoprene

IP65 lub IP68

1100 g/m

TS47

czarny 
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Rodzaje taśm ochronnych

Wysokość i szerokość profilu

Dostępne listwy montażowe

Kolor

Siła aktywacji
(element aktywujący 80 mm, 20 °C)

Ugięcie po aktywacji max. 20 °C

Materiał obudowy

Stopień ochrony

Masa jednostkowa

(element łączeniowy)

Ugięcie do aktywacji
(element aktywujący 80 mm, 20 °C)

75 mm x 29 mm
Aluminiowe płaskie
Tworzywo sztuczne płaskie

czarny

 < 110 N

38 mm

< 6 mm

Santoprene

IP65 lub IP68

1550 g/m

TS57 TS29
75 mm x 29 mm

Aluminiowe płaskie
Tworzywo sztuczne płaskie

czarny

 < 96 N

43 mm

< 4 mm

EPDM

IP65 lub IP68

1390 g/m

Wysokość i szerokość profilu

Dostępne listwy montażowe

Kolor

Siła aktywacji
(element aktywujący 80 mm, 20 °C)

Ugięcie po aktywacji max. 20 °C

Materiał obudowy

Stopień ochrony

Masa jednostkowa

(element łączeniowy)

Ugięcie do aktywacji
(element aktywujący 80 mm, 20 °C)

18 mm x 30 mm
Montaż za pomocą kleju 
lub odpowiedniej taśmy dwustronnej

czarny

 < 110 N

4 mm

< 4 mm

EPDM

IP65 

400 g/m

TS19 TS31
40 mm x 29 mm 

Montaż w profilach konstrukcyjnych 
o kanale 8/8 l

czarny

 < 96 N

16 mm

< 8 mm

EPDM

IP65 

850 g/m

Wykonanie specjalne

www.amtek.plDystrybutor w Polsce:

z zaślepkami końcowymi oraz akcesoriami
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Przewody przyłączeniowe listew ochronnych
Przykładowe zdjęcia
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Kod zamówieniowy listwy ochronnej

Listwy Tapewitch standardowo dostarczane są z podłączeniem 2-przewodowym po obu końcach listwy 
(Fail-Safe). W zależności od zastosowania lub w zależności od rodzaju listwy istnieje możliwość 
wyprowadzenia przewodów w innych miejscach:

EE

OE

RH

LH

 jeden przewód na każdym końcu

obydwa przewody po tej samej stronie

obydwa przewody po prawej 
stronie przy listwie narożnej

obydwa przewody po lewej 
stronie przy listwie narożnej

*w wersji SL

EE

EE

Kody zamówieniowe listew łącznikowych

Rodzaj listwy ochronnej np. TS26

Długość listwy w mm

Listwa montażowa
F = płaska, A = narożna
Materiał listwy łącznikowej
A = aluminium, P = tworzywo sztuczne
Kolor listwy
B = czarna, R = czerwona, Y = żółta, W = biała

Przewody
dwa przewody przyłączeniowe Standard (Fail-Safe) = FS
*po jednym przewodzie na każdym z końców = SL (np. w aplikacjach z rezystorem końcowym, diodą końcową

Podłączenie kablowe
OE = dwa (Fail-Safe) lub tylko jeden przewód przyłączeniowy na jednym z końców
EE = po jednym przewodzie przyłączeniowy na każdym końcu (Fail-Safe)
RH = jeden lub dwa (Fail-Safe) kable przyłączeniowe po prawej stronie przy listwie narożnej
LH = jeden lub dwa (Fail-Safe) kable przyłączeniowe po lewej stronie przy listwie narożnej

Długość przewodu przyłączeniowego 1 w mm
Długość przewodu przyłączeniowego 2 w mm

Zaślepka końcowa profilu

N = Nie = standard 
Y = Tak = na zamówienie
Wykonanie specjalne
SA =  wykonanie specjalne

W wykonaniu standardowym wewnątrz profilu listwy montowane są taśmy łącznikowe z obudową z PCV. Przy zamówieniu 
należy uwzględnić warunki środowiska, gdyż może być konieczne osiągnięcie stopnia ochrony IP68. Może to oznaczać, 
że łącznik taśmowy powinien mieć obudowę z innego materiału. Z tego względu należy na zamówieniu dołączyć 
informację o środowisku, w którym listwa będzie użyta. W przeciwnym wypadku otrzymają Państwo wykonanie standardowe.
SA = np. z taśmą z materiału poliuretan, Evoprene, NBR (nitril) lub Sarlink;
lub profil TS26 z NBR;
lub rezystor końcowy 6,2 kOhm lub rezystor końcowy 8,2 kOhm, lub rezystor końcowy 1,2 kOhm, lub dioda końcowa xxxx;
lub według rysunku na skos lub IP68, lub w TS29, TS47 + TS57 obszar aktywny na całej długości, lub...

Dla przykładu: TS26/1000/F/A/B/FS/EE/2000/2000/N/NBR

www.amtek.plDystrybutor w Polsce:
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Zderzak typu TB

Firma Tapeswitch produkuje szeroką paletę zderzaków o różnych kolorach, kształtach oraz w różnych 
wykonaniach. Nasi doradcy techniczni doradzą Państwu w wyborze właściwego zderzaka z uwzględnieniem 
zastosowania i warunków środowiska. Jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie standardowe 
lub wykonanie specjalne dla aplikacji bezpieczeństwa lub celów sygnalizacyjnych. 
Zderzaki Tapeswitch z podłączeniem Fail-Safe zawierają łączniki taśmowe posiadające certyfikat TÜV 
oraz świadectwo badania typu WE.
Świadectwo badania typu WE- certyfikat TÜV: poziom bezpieczeństwa (PL) „d“ według EN13849-1(2008); 
EN1760-2punkt 6, 7.5, 7.16 (2001 + A1:2009), UL File- NRNT.E189219, NRNT2.E189219;
Kanada - NRNT7.E189219, NRNT8.E189219 
pod warunkiem, że zostaną użyte z jednostką kontrolną PRSU/.. lub PRSU/..-R.

Konstrukcja

obszar łączenia

tworzywo piankowe

płaszcz PUR

kierunek działania siły

konsola aluminiowa

B =  sz = 104 mm
H = w = od 150 do 250 mm 

B1 = sz1 = 204 mm
B2 = sz2 = 150 mm
H = w = 0d 250 do 500 mm
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Maty ochronne czułe na nacisk

Firma Tapeswitch produkuje szeroką paletę mat czułych na nacisk o rozmaitych kolorach, kształtach oraz 
w różnych wykonaniach. Nasi doradcy techniczni doradzą Państwu w wyborze właściwej maty 
z uwzględnieniem zastosowania i warunków środowiska. Jesteśmy w stanie zaproponować produkty 
standardowe lub wykonanie specjalne dla aplikacji bezpieczeństwa lub celów sygnalizacyjnych. 
Na kolejnych stronach prezentujemy Państwu różnorodne wykonania mat czułych na nacisk.
Maty ochronneTapeswitch z podłączeniem Fail-Safe zawierają łączniki taśmowe posiadające certyfikat 
TÜV oraz świadectwo badania typu WE.

Świadectwo badania typu WE - certyfikat TÜV: poziom bezpieczeństwa (PL) „d“ 
według EN13849-1 (2008); EN1760-2punkt 6, 7.5, 7.16 (2001 + A1:2009);
UL File - NRNT.E189219, NRNT2.E189219;
Kanada - NRNT7.E189219, NRNT8.E189219 
pod warunkiem, że zostaną użyte z jednostką kontrolną PRSU/.. lub PRSU/..-R.
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Maty czułe na nacisk dla systemów 
bezpieczeństwa CKP/S1, CKP/NBR

Cechy
Rozmiar i grubość dostosowane 
do wymagań klienta
Wytrzymała konstrukcja
Prosty montaż
Podłączenie Fail-Safe
Powierzchnia przeciwpoślizgowa, ząbkowana
Wysoka czułość

Mata CKP/S1 wykonana jest z materiału Koroseal, co zapewnia dużą wytrzymałość i niezawodność. 
Wersja z materiału NBR zapewnia podwyższaną odporność na oleje mineralne, które w wyniku 
użytkowania mogą pojawić się na macie.
Maty ochronne Tapeswitch dla aplikacji bezpieczeństwa przeznaczone są dla zapewnienia 
bezpiecześtwa osób przebywających w pobliżu niebezpiecznych maszyn lub urządzeń. 
System składa się z maty czułej na nacisk oraz elektronicznej jednostki kontrolnej. Jeżeli osoba 
wstąpi na matę, jednostka kontrolna połączona elektrycznie z łącznikami umieszonymi w macie 
spowoduje otwarcie styków NO przekaźnika włączonego w obwód bezpieczeństwa maszyny. 
Spowoduje to bezpieczne wyłączenie maszyny.
Wymiary stref aktywnych mat ochronnych oraz ich pozycje wymagane w konkretnym 
przypadku zastosowania są określone w przepisach normy EN999.

strona wierzchnia
elementy łączeniowe
strona dolna

Konstrukcja maty CKP/S1 oraz CKP/NBR AE13
Aluminiowa rama pełniąca rolę usztywniającą, 
jako kanał kablowy oraz zapobiega potykaniu się

Kolor
Powierzchnia zewnętrzna
Siła aktywacji
Długość x szerokość (max.)
Czas reakcji

czarny
Koroseal lub NBR

< 30 N (30 kg) element testowy 80 mm
2,4 m x 1,2 m

30 ms (DIN 31006-1) z PRSU/4
Stopień ochrony
Temperatura pracy
Obciążenie statyczne
Zalecane napięcie
Moc wejściowa
Prąd łączeniowy max. @ 30VDC
Wysokość
Strefa nieczuła CKP/S1; 
CKP/NBR
Masa jednostkowa

IP65
od 0°C do +50 °C

75 kg/cm2

24 V DC
max. 5 VA z PRSU/4

1A
około 15 mm; około 16 mm

50 mm ma wszystkich krawędziach

około 16 kg/m; około 17 kg/m2 2
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Mata ochronna bezpieczeństwa 

DPM jest bardzo wytrzymałą matą dla systemów 
bezpieczeństwa. Aluminiowa obudowa wykonana jest 
z blachy ząbkowanej, co zapobiega poślizgowi. 
Dla maty naciskowej DPM firma Tapeswitch oferuje 
różne jednostki kontrolne.

Materiał powierzchni górnej

Siła aktywacji
Długość 

Czas reakcji
Stopień ochrony
Temperatura użytkowania
Obciążenie statyczne

Zalecane napięcie
Moc wejściowa

Prąd łączeniowy max. @ 30VDC
Wysokość

Masa jednostkowa wraz z ramą

Element łączeniowy

Szerokość

blacha aluminiowa ząbkowana 
5 / 6,5 Quintett

CKP/S1
<300 N (30 kg) element testowy 80 mm

min. 0,4 m / max. wg zamówienia
min. 0,4 m / max. wg zamówienia
30 ms (DIN 31006-1) z PRSU/4

IP65
od 0°C do +50°C

100 kg/cm2

max. 5 VA z PRSU/4
24 V
1A

około 24 mm

około 25 kg/m2

Mata czuła na nacisk DPM/D1

      
Materiał powierzchni górnej

Siła aktywacji
Długość 

Czas reakcji
Stopień ochrony
Temperatura użytkowania
Obciążenie statyczne

Zalecane napięcie
Moc wejściowa

Prąd łączeniowy max. @ 30VDC
Wysokość

Masa jednostkowa wraz z ramą

Element łączeniowy

Szerokość

blacha aluminiowa ząbkowana 
5 / 6,5 Quintett

RMM

<200 N (20 kg) element testowy 40 mm
min. 0,4 m / max. wg zamówienia
min. 0,4 m / max. wg zamówienia
30 ms (DIN 31006-1) z PRSU/4

IP65
od 0°C do +50°C

100 kg/cm2

max. 5 VA z PRSU/4
24 V
1A

około 17 mm

około 20 kg/m2

Materiał płyty dolnej Simopor

Mata DPM/D1 to wyjątkowo niezawodna 
mata dla aplikacji sygnalizacyjnych oraz 
kontrolnych. Obudowa aluminiowa z blachy 
ząbkowanej działa przeciwpoślizgowo.
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Maty czułe na nacisk CKP/IM

Cechy
Wymiary dostosowane 
do potrzeb klienta
Niezawodna konstrukcja
Prosty montaż
2 przewody 2-przewodowe
2 odseparowane łączniki
Powierzchnia przeciwpoślizgowa, ryflowana
Wysoka czułość

Maty CKP/IM nadają się do kontroli obecności osób na wcześniej wybranej płaszczyźnie. Wewnąrz 
maty umieszczone są obok siebie dwa niezależne łączniki lininiowe z pojednyczą para przewodów 
(Single-Lead). W momencie wstąpienia na matę, obydwa łączniki zostaną mechanicznie aktywowane, 
co spowoduje zwarcie obydwu obwodów elektrycznych. Ponieważ wszystkie elementy łączeniowe 
mają szerokość około 15 mm, dla poprawnej aktywacji obciążony obszar musi mieć rozmiar min. 
50 mm oraz musi się znajdować w środku aktywnej powierzchni maty.

UWAGA: Maty CKP/IM nie są matami przeznaczonymi dla aplikcji bezpieczeństwa (jak np. CKP/S1), 
ponieważ działają w sposób odwrotny niż maty czułe na nacisk w systemach bezpieczeństwa. 
Przy odpowiednim korzystaniu z maty dla systemu bezpieczeństwa, kontakty wyjściowe przekaźnika 
nadzorującego łączniki maty rozłączają się w momencie, gdy na matę ktoś wstąpi. Przy korzystaniu 
z maty CKP/IM kontakty wyjściowe przekaźnika się rozłączą w momencie, gdy osoba zejdzie 
z maty. Dla tego sposobu aplikacji brak na chwilę obecną oficjalnych unormowań. Wykrywanie 
ewentualnych manipulacji, np. ustawienie przedmiotu na macie dla symulacji obecność osoby, musi 
zostać osiągniete za pomocy dodatkowych środków kontroli.

Konstrukcja maty CKP/IM

strona górna
elementy łączeniowe
strona dolna

AE13
Aluminiowa rama pełniąca 
rolę usztywniającą, jako kanał 
kablowy oraz zapobiegająca 
potykaniu się 

Dane techniczne

www.amtek.plDystrybutor w Polsce:

          

Siła aktywacji
Powierzchnia aktywacji min. 

Wysokość
Stopień ochrony
Temperatura użytkowania
Obciążenie statyczne

Strefa nieczuła
Masa

Łączniki

Zalecana jednostka kontrolna
Napięcie zasilania

Kolor

Wymiary (max.)

niebieski

<300 N (30 kg) element testowy 80 mm
średnio 50 mm

2,4 x 1,2 m (długość x szerokość)
cca 13 mm

IP65
od 0°C do +50°C

75 kg/cm2

około 15 kg/m
 50 mm na wszystkich krawędziach

2 szt., maksymalne obciążenie
30 V @ 1A

24 V DC

Obudowa zewnętrzna Koroseal

2

PRIM/4 (strona 33)
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Maty ochronne czułe na nacisk LMI

Cechy
Wymiary oraz kształt 
wg potrzeb klienta
Niezawodna konstrukcja
Prosty montaż
Połączenie elektryczne Fail-Safe
Możliwość nadruku na powierzchni napisów lub logo
Różnorodna faktura oraz kolor powierzchni

Mata ochronna bezpieczeństwa LMI charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie 
i niezawodnościa konstrukcji. Jest dostępna w rozmaitych kształtach, kolorach, również z nadrukiem. 
Oferujemy dostosowanie do konkretnych warunków oraz wymagań aplikacji. Mata LMI może 
być wykorzystana wszędzie, gdzie konieczne jest zachowanie jednolitej kolorystyki lub koncepcji 
architektonicznej, np. w holach hoteli, drzwiach obrotowych, stoiskach sklepowych. Mogą być 
również stosowane w aplikcjach bezpieczeństwa. Ponadto można je przystosować do specjalnych 
wymagań, np. jako łączniki najazdowe w stacjach kontroli pojazdów lub myjniach samochodowych.

Produkt

Wymiary

Napięcie zalecane max.
Prąd łączeniowy

Wpływ środowiska

Siła nacisku

Kolor

Zakres temperatury
Materiał

Wysokość

Maty ochronne czułe na nacisk LMI
według wymagań klienta, możliwość 
wycinania, zaokrąglenia itd.

30 V AC/DC
1A

bardzo dobra odporność na wodę, łagodne kwasy 
i zasady, alkohole i wiele rozpuszczalników

>150 N (15 kg) zmienny

od - 30°C do +50°C
mata odlana z PVC

około 14 mm

według wymagań klienta, na zamówienie możliwość 
nadruku logo oraz nadruku w jednym lub więcej kolorach
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Maty czułe na nacisk RMM

Dane techniczne

Wymiar każdej krawędzi
Materiał
Kolor
Wysokość
Stopień ochrony
Temperatura użytkowania
Napięcie zalecane
Prąd łączeniowy max. @ 30 VDC
Liczba łączników

min. 50 mm; max. 3000 mm
membrana (PVC)

czarny (wersja kolorowa na zamówienie)
około 7 mm

IP65
od -20°C do +60°C

24 V DC
1A

według wymagań klienta (również w wersji IM)
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Maty czułe na nacisk RMS

Maty czułe na nacisk serii RMS stanowią rozwiązanie w aplikacjach konrolnych i sygnalizacyjnych 
w sporcie, szpitalach, przemyśłe, przestrzeniach komercyjnych oraz prywatnych gospodarstwach domowych. 
Maty moga być wyprodukowane z różnymi rodzajami powierzchni, np. powierzchnie przeciwpoślizgowe 
lub gładkie do montażu pod docelową powierzchnią (wycieraczką). Mata jest spawana po obwodzie, co chroni 
ją przed wnikaniem do środka płynów. Jedynym wymogiem jest zapewnienie gładkiego i równego podkładu.

Dane techniczne

Obudowa zewnętrzna

Wymiary każdej krawędzi

Wysokość maty

Kolor zewnętrzny

Stopień ochrony

Prąd łączeniowy max. @ 24 V DC

Napięcie max.

Temperatura użytkowania

Płaszczyzny łączeniowe

PVC

min. 50 mm x max 50 mm do max. 1m x 1m

w zależności od wersji od około 4 mm

czarny (inne kolory na zamówienie)

IP65

24 V AC/DC

150 mA

od -20°C do +60°C
jedna płaszczyzna standardowo
(więcej płaszczyzn na zamówienie)
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Łączniki nożne

Firma Tapeswitch oferuje szeroki wybór standardowych łączników nożnych, które oparte są 
o technologię łączników taśmowych, a dzięki ścislej współpracy z odbiorcami produkuje łączniki nożne 
w wykonaniach specjalnych.
Zaletą stosowania łączników nożnych Tapeswitch jest minimalny wysilek przy aktywacji (w zależności od 
wersji wysokość łącznika wynosi około 0,5 do 2mm.) Dodatkową zaletą jest wybór aktywnej długości 
łącznika oraz możliwość umiejscowienia większej liczby łączników na jednej plaszczyźnie.
Na fotografii 6 znajduje się przykładowe wykonanie z dwiema taśmami znajdującymi się w odległości 
około 120 mm od krawędzi. Reszta płaszczyzny łącznika nożnego RMM przeznaczona jest dla stania 
osoby na tym obszarze maty. Naciśnięcie stopą w wyznaczonym miejscu maty powoduje aktywację 
odpowiedniego łącznika. Oznaczenie strefy za pomocą nadrukowanego paska zapewnia obsłudze 
informację wizualną, gdzie znajduje się odpowiednia strefa łączeniowa. Elementy łącznika nożnego są 
zaspawane wewnątrz maty.

RMM z oznaczeniem

Łączniki nożne RMM
z oznaczeniem o długości 5 m

Strefa łączeniowa

RMM

TVS2 żółta/czarna 107BP żółta

TS3 czerwona

Strefa łączeniowa 
1

2

Fotografia 6

TVS2
111B

Następujące obrazki przedstawiają wybrane warianty łączników nożnych

RMM

RMM
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Łączniki alarmowe / czujniki typu DaDo

Łączniki alarmowe typu DaDo zostały opracowane dla zastosowanie w aplikacjach domowych, 
budynkach użyteczności publicznej i środków transportu osób itd. Łącznik reaguje na nacisk na całej 
swojej długości i dlatego idealnie nadaje się w sytuacjach, gdy potrzebny jest długi, ciągły łącznik 
alarmowy. Łączniki te mogą mieć długość kilku kilometrów. Wykorzystać można je jako łączniki 
alarmowe, np. w bankach, toaletach i łazienkach szpitalnych, komendach policji i we więzieniach.

System DaDo jest prosty w konstrukcji i odporny na uszkodzenia. Łącznik alarmowy składa się z trzech 
części:podstawa z aluminium, łącznik taśmowy Tapeswitch® i z obudowy wykonanej z TPE. Instalacja 
jest bardzo prosta i polega na montażu podstawy na ścianie, ułożeniu w podstawie taśmy łącznikowej 
wraz kablem przyłączeniowym. Na koniec nakłada się obudowę zewnętrzną. Końcówki listew pozwalają 
na łatwe przejście kabla do kanałów kablowych 25 x 15 mm lub mogą być użyte jako zaślepki końcowe.

Istnieje możliwość wyposażenia listew w stałe oświetlenie wewnętrzne 
lub oświetlenie potwierdzające naciśnięcie (ciągłe lub migające).

Aplikacje typowe

komisariaty policji
banki
zakłady lecznicze
szpitale

linie produkcyjne
pociągi, tramwaje, tunele drogowe

Wymiary
Elementem łączeniowym 
jest łącznik taśmowy 141BPH
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Łączniki najazdowe w myjniach samochodowych / 
stacjach konroli technicznej / linie produkcyjne 
zakładów samochodowych

Firma Tapeswitch oferuje szeroką paletę produktów dla aplikacji w myjniach samochodowych oraz 
stacjach kontroli technicznej, liniach produkcyjnych zakładów samochodowych itd. Do zastosowań 
należą przykładowo włączanie procesów mycia, aktywacja sygnalizacji  wizualnej lub akustycznej, 
wyzwalanie pomiaru itp. 

Maty łącznikowe LMI-CW jako czujniki 
sygnalizacyjne podczas przejazdu 
w stacjach konroli technicznej

Maty łącznikowe RMM

TVS2 w listwie aluminiowej 
z końcówkami bocznymi

Maty łącznikowe RMM jako czujniki 
dla startu myjni samochodowej

RMM jako najazdowy czujnik pozycji 
dla torów testowych GPS

Wykonanie specjalne DPMD1 dla linii 
produkcyjnej samochodów - w tej 
aplikacji czujnik DPM wykrywa 
najechanie pojazdem o nacisku 
na oponę ponad 250 kg
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Moduł konrolny wyłączenia awaryjnego
(przekaźnik bezpieczeństwa)

Moduł konrolny wyłączenia awaryjnego dla asortymentu z połączeniami Fail-Safe 

Napięcie zasilające
Pobór mocy

Montaż obudowy 
Stopień ochrony
Podłączenie czujnika
Reset
Przekaźnik wyjściowy

Poziom bezpieczeństwa
MTTFd
(średni okres do awarii)

PRSU/4 PRSU/4-R PRSU/5 PRSU/2
24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC115 V AC

5 VA 5 VA 5 VA 3 VA

na listwę DIN na listwę DIN  na listwę DIN na listwę DIN
IP20 IP20 IP20 IP20

Fail-Safe Fail-Safe Fail-Safe Fail-Safe
automatyczny/zewnętrzny tylko zewnętrzny automatyczny/zewnętrzny automatyczny/zewnętrzny

3 x NO, 1 x NC 2 x NO
„d“ według EN13849-1 „e“ według EN13849-1

73,21 lat 69 lat

Dla asortymentu Tapeswitch:
Deklaracja o przeprowadzeniu badania wzoru konstrukcyjnego - certyfikat TÜV GmbH:   
poziom bezpieczeństwa „d” według EN13849-1 (2008);  
EN1760-2 art.6, 7.5, 7.16 (2001 + A1:2009); 
UL File- NRNT.E189219, NRNT2.E189219; Kanada - NRNT7.E189219, NRNT8.E189219 

Instrukcja obsługi modułów kontrolnych wyłączenia awaryjnego znajdą Państwo na stronie internetowej www.tapeswitch.de 

Wymiary
d x sz x w 119mm x 22,5 mm x 84mm

Moduł kontrolny wyłączenia 
awaryjnego dla łączników 
Tapeswitch z rezystorem końcowym 
w zakresie od min. 5,4kΩ do max. 
9,7kΩ

Napięcie zasilające
Pobór mocy

Montaż obudowy 
Stopień ochrony
Podłączenie czujnika 1

Reset
Przekaźnik wyjściowy

Poziom bezpieczeństwa
MTTFd

PSSR/2
24 V AC/DC

3 VA
 na listwę DIN

IP20

Podłączenie czujnika 2

Czas reakcji
Długość przewodu do czujnika

od 5,4kΩ do max. 9,7kΩ

od 5,4kΩ do max. 9,7kΩ
automatyczny/zewnętrzny

2 x NO, 1 x NC
„e“ według EN13849-1

> 100 lat
13 ms

max. 100 m

Moduł kontrolny PSSR/2

6K8

CZUJNIK

PSSR/2
S11
S12

S21
S22

RESET

O
U

TP
U

T

E
W

A
LU

A
C

JA

 



Moduł konrolny PRSU/2
dla łączników taśmowych bezpieczeństwa, 
listew bezpieczeństwa i mat bezpieczeństwa czułych na nacisk
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PRSU/2 może być używany z resetem automatycznym lub 
zewnętrznym, wejście resetu nie jest w PRSU/2 nadzorowane. 

Do poziomu bezpieczeństwa 
„d“ według EN-13849-1 

Napięcie zasilające 24 V AC/DC

Łączniki taśmowe
Łączniki listwowe
Maty czułe na nacisk

Podłączenie
w łącznikach taśmowych lub listwach ochronnych

S21 = biała S22 = biała
S11 = brązowa S12 = brązowa

ewentualnie
S21 = czarna S22 = czarna
S11 = czarna z czerwonym paskiem
S12 = czarna z czerwonym paskiem

w 4-żyłowych kablach mat czułych na nacisk 
CKP/S1, DPM itd.

S21 = czarna S22 = żółta
S11 = czerwona S12 = biała

ewentualnie
S21 = brązowa S22 = żółta
S11 = ziełona S12 = biała

Łączniki taśmowe
Łączniki listwowe
Maty czułe na nacisk

UWAGA: Ten sposób podłączenie 
nie może być stosowany w systemach 
bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi modułów kontrolnych wyłączenia awaryjnego PRSU/2 znajdą Państwo  na stronie internetowej 
www.tapeswitch.de

bezpiecznik 
elektroniczny

logika
monitorowania
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Moduł konrolny PRSU/4 i PRSU/4-R
dla łączników taśmowych bezpieczeństwa, 
listew bezpieczeństwa i mat bezpieczeństwa czułych na nacisk

PRSU/4  posiada automatyczny lub zewnętrzny reset, wejście resetu 
nie jest w PRSU/4 nadzorowane. 

Napięcie zasilające 24 V AC/DC

PRSU/4-R  posiada tylko reset zewnętrzny, wejście resetu jest 
w PRSU/4 nadzorowane. 

bezpiecznik 
elektroniczny

transformator

logika
monitorowania

UWAGA:
W PRSU/4-R jest wejście 
resetu S33 - S34 nadzorowane. 
Reset ma miejsce tylko wtedy, 
gdy w wejściu resetu nastąpi 
zwarcie a następnie ponownie 
rozwarcie (reset po zboczu 
opadającym)

uruchomienie za pomocą 
przycisku startowego 

Do poziomu bezpieczeństwa 
„d“ według EN-13849-1 

Łączniki taśmowe
Łączniki listwowe
Maty czułe na nacisk

Instrukcja obsługi modułów kontrolnych wyłączenia awaryjnego PRSU/4 znajdą Państwo  na stronie internetowej 
www.tapeswitch.de

Łączniki taśmowe
Łączniki listwowe
Maty czułe na nacisk

UWAGA: Ten sposób 
podłączenie nie może być 
stosowany w systemach 
bezpieczeństwa.

Podłączenie
w łącznikach taśmowych lub listwach ochronnych

S21 = biała S22 = biała
S11 = brązowa S12 = brązowa

ewentualnie
S21 = czarna S22 = czarna
S11 = czarna z czerwonym paskiem
S12 = czarna z czerwonym paskiem

w 4-żyłowych kablach mat czułych na nacisk 
CKP/S1, DPM itd.

S21 = czarna S22 = żółta
S11 = czerwona S12 = biała

ewentualnie
S21 = brązowa S22 = żółta
S11 = ziełona S12 = biała
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Moduł konrolny PRIM/4
do zastosowania z matami IM

Maty IM występują w wersjach CKP i RMM.

Maty IM idealnie nadają się do sprawdzania obecności osób na wcześniej wybranych płaszczyznach 
lub w oznaczonych obszarach. 

PRIM/4 posiada automatyczny lub zewnętrzny reset. 
Wejście resetu w PRIM/4 nie jest nadzorowane. 

Wejście 
resetu
S33 - S34

Tylko maty łącznikowe w 
wersji IM jako naprzykład: 
CKP/IM lub RMM/IM 

Podłączenie

S21 = biała S22 = brązowa
S11 = biała S12 = brązowa

w matach czułych na nacisk w wersji „IM“

Napięcie zasilające 24 V AC/DC

Instrukcja obsługi modułów kontrolnych wyłączenia awaryjnego PRIM/4 znajdą Państwo  na stronie internetowej 
www.tapeswitch.de

bezpiecznik 
elektroniczny

transformator

logika
monitorowania

UWAGA: Maty CKP/IM nie są matami przeznaczonymi dla aplikcji bezpieczeństwa (jak np. CKP/S1), 
ponieważ działają w sposób odwrotny niż maty czułe na nacisk w systemach bezpieczeństwa. 
Przy odpowiednim korzystaniu z maty dla systemu bezpieczeństwa, kontakty wyjściowe przekaźnika 
nadzorującego łączniki maty rozłączają się w momencie, gdy na matę ktoś wstąpi. Przy korzystaniu 
z maty CKP/IM kontakty wyjściowe przekaźnika się rozłączą w momencie, gdy osoba zejdzie 
z maty. Dla tego sposobu aplikacji brak na chwilę obecną oficjalnych unormowań. Wykrywanie 
ewentualnych manipulacji, np. ustawienie przedmiotu na macie dla symulacji obecność osoby, musi 
zostać osiągniete za pomocy dodatkowych środków kontroli.
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Dystrybutor w Polsce:

www.amtek.pl

AMTEK s. r. o. Sp. z o.o., oddział w Polsce
Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa 
tel. +48 22 866 41 40, e-mail: amtek@amtek.pl
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