
Strana 1 / 2 

 
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Leinfelden, března 2018 

 
Když na odolnosti záleží –  
bezpečnostní spínač CTP z ušlechtilé oceli odolný proti médiím  

 

Bezpečnostní spínače v obalovém a potravinářském průmyslu 

bývají často vystaveny náročným okolním podmínkám. Agresivní 

čisticí prostředky, kapaliny s obsahem kyselin nebo vysokotlaké 

čisticí přístroje často zapříčiňují rychlejší opotřebovávání 

jednotlivých dílů a vyvolávají nutnost častějších výměn 

bezpečnostních spínačů. Pro provozovatele strojů to znamená 

vysoké náklady a zbytečné ztráty času.  

Společnost EUCHNER proto u prvků k jištění ochranného krytu 

v těchto aplikacích sází na ušlechtilou ocel: je robustní a téměř 

dokonale odolná proti různým médiím. Kritické komponenty, jako 

jsou konektory, šrouby krytu, vodicí dutinky atd., jsou u nové 

varianty CTP vyrobené z kvalitní nerezavějící oceli.  

Stejně jako všechny ostatní bezpečnostní spínače z konstrukční řady CTP odpovídá i varianta 

z ušlechtilé oceli kategorii 4 / PL e dle normy EN ISO 13849-1 bez dodatečného vyloučení 

interní závady.  Splňuje všechny požadavky normy EN ISO 14119. Vysoký stupeň krytí IP 67 

a IP 69k a také jisticí síla 3 900 N dělají ze spínače CTP univerzální talent do náročného 

prostředí. 

 

EUCHNER – More than safety. 

 [Počet znaků s mezerami: 1 166] 
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Stručný profil: O společnosti EUCHNER GmbH + Co. KG 

Společnost EUCHNER GmbH + Co. KG z německého Leinfeldenu je mezinárodně působící 

rodinná firma, s více než 750 pracovníků po celém světě. Její globální distribuční síť sestává 

z 18 dceřiných prodejních společností (deset v Evropě, čtyři v Asii a čtyři v Severní a Jižní 

Americe) a 22 prodejních kanceláří. Výkonným společníkem švábského podniku je pan Stefan 

Euchner. Společnost EUCHNER vyvíjí už déle než 60 let různé spínací přístroje, které 

využívají zejména zákazníci z oblasti strojírenství. Špičkovou pozici zaujímá firma zejména 

v segmentu bezpečnostní techniky. Bezpečnostní spínače EUCHNER spolehlivě 

elektromechanicky a elektronicky monitorují polohu ochranných dveří strojů a zařízení.  

 

Další informace o společnosti najdete na webu  

www.euchner.com 

 

EUCHNER GmbH + Co. KG  

Kohlhammerstraße 16 

70771 Leinfelden-Echterdingen 

Německo 
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