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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Leinfelden, srpen 2018 

 
CTP se potkává s MGB – kompaktní bezpečnostní dveřní systém MGBS 
 

Proč nezkombinovat to nejlepší z různých produktů? Stačí 

vzít bezpečnostní spínač CTP s kódovaným transpondérem, 

namontovat ho na robustní konzolu s okem pro pohyblivou 

část petlice a to celé spojit s modulem vnější kliky MGB. 

Výsledkem je prostorově kompaktní bezpečnostní dveřní 

systém MGBS. Tento nový systém se skvěle hodí na všechna 

místa, na nichž je výhodou štíhlé pouzdro spínače, například 

na rohových sloupcích ochranného oplocení.  

Upevňovací otvory v modulu vnější kliky a v konzole spínače 

jsou zakryté. Díky tomu nabízejí vynikající ochranu proti 

neoprávněné manipulaci. Standardní součástí modulu vnější 

kliky je také zajišťovací mechanismus pro instalaci visacích zámků, který zamezuje spuštění 

zařízení například během údržby a čištění. Snadné připojení pomocí konektoru snižuje 

náročnost zapojování. 

Systém lze kombinovat se všemi spínači z konstrukční řady CTP. V kombinaci se spínačem 

CTP-Extended získáte doplňkové ovládací a indikační prvky přímo v krytu spínače. Navzdory 

štíhlému provedení tak spínač zajišťuje optimální zabezpečení ochranných dveří se všemi 

zásadními parametry systému MGB. 

Díky technologii unikátně kódovaných transpondérů, dosahuje systém kategorie 4 / PL e dle 

normy EN ISO 13849-1 bez dodatečného vyloučení interní závady. Splňuje také všechny 

požadavky normy EN ISO 14119. Vysoký stupeň krytí IP65, IP67 a IP69K a přídržná síla 3,900 

N jej předurčuje pro nasazení i v těch nejnáročnějších prostředích.    

 

EUCHNER – More than safety. 

 [Počet znaků s mezerami: 1.296] 
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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 
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