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Toepassing
• Kontrolle over de sluitpunten

• Signalering voor bijv. Alarminstallatie d.m.v. 2-adrigen kabel

•  Toepasbaar voor alle meerpuntssluitingen met stalen  

haakschoten (TS1) 

- Haakschoot aan 1 zijde afgeschuint (met stalen haakschoot 

(TS1)  

- Haakschoot aan 2 zijde afgeschuint (met stalen haakschoot 

(TM6) 

- Automaten meerpuntssluiting AV3 en AV2

• Toepassing met de (nieuwe) Winkhaus standaard sluitplaten

en sluitlijsten voor de haakschoten door middel van de  

geperforeerde sluitkommen. 

Algemene produktomschrijving
De kontaktschakelaar (RSK) is een elektrisch schakelkon-

takt (sluiter), dat optioneel in de sluitplaten  ingebouwd kan 

worden ter plekke van de haakschoten,  en een kontakt  

teweeg brengt. Hiermee is het mogelijk vast te stellen of 

bijv. de sluitpunten zijn vergrendelt, uitgedraaid of niet. 

Deze informatie is in het geval van inbraakmeldingstechniek 

of algemeen in de gebouwen controletechniek  

relevant. Het opvragen middels de RSK kan bijv. kontroleren 

of alle deuren afgesloten zijn en de alarminstallatie  

geaktiveert kan worden. Daarbij kan men verhinderen dat er 

deuren niet zijn afgesloten als het alarm is ingeschakelt.

Erkenning 
Klasse C
Nr.: G 118053

Kontaktschakelaar (RSK MV / UMV)
Voor gebouwen controle- en/of alarmtechniek.

Kontaktschakelaar: 

 T-RSK MV / UMV MT VDS-C 4M GR

Art.nr.: 5070006
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Technische gegevens

Afmeting 16.65 x 79 x 22 mm

Doorsnede van de kabels LIYY 2 x 0,14 mm²

Lengte kabel 4 m

Bescherming IP67

Kontakt d.m.v. kontaktpunt (NO, bij afgesloten toestand)

Max. spanning 30 V DC

Max. bedieningsweerstand     3 W / VA

Max. schakelstroom 0,2 A

Temperatuur -10 bis + 55 °C

Montage toepassing huis- / buiten- en binnendeuren

Sluit- kontaktpunt verstelbaar (verschuiven van de kunststof 
sluitkom - verstelbereik 6mm in de diepte

VDS-klasse KL.C (Acceptatienummer , G 118053)

Milieu klasse III (vlgs. VDS)

Afbeelding Kontaktschakelaar T-RSK MV / UMV MT VDS-C Afbeelding Sluitplaat / sluitlijst UMV met kontaktschakelaar

Afbeelding Kunststof sluitkom met ingebouwd schakelkontakt

Attentie: bij de montagwe moet de pijl in richting „UP“ / naar boven wijzen

Kontaktschakelaar (RSK MV / UMV)
Voor gebouwen controle- en/of alarmtechniek.


