
 

 
 
 

S 3040 – VÝKLOPNÝ TÍSŇOVÝ SPÍNAČ S PAMĚTÍ POPLACHU 
 

 
 
Spínač se upevňuje do místa, které vyhovuje 
koncovému uživateli podle jeho pracovních zvyklostí a je 
v jeho dosahu. Uživatel by při aktivaci tísňového spínače 
neměl budit pozornost. Typické umístění tísňového 
spínače S 3040 je na vnitřní straně postranic pracovního 
stolu nebo ze spodní strany pracovní desky stolu tak, 

aby nebyl spínač  normálně vidět. Další použití – haly, 
vchody, nebo umístění u lůžek. Potom je nutno spínač 
umístit tak, aby LED  indikace paměti aktivace nebyla 
zastíněna nějakou překážkou. Tísňový spínač musí být 
upevněn ve svislé nebo vodorovné poloze, viz 
vyobrazení dále.  
 
Je-li rameno rozevřeno mezi 20° a 45°, přepne se 
přepínací poplachový kontakt a rozsvítí se LED  
indikace paměti poplachu. 

 
Po uvedení ramene do klidové polohy se poplachový 
kontakt vrátí do původní polohy, ale LED kontrolka 
paměti poplachu zůstane svítit, dokud tato paměť 
nebude resetována rozpínacím tlačítkem . 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 

Jmenovité napájení : 12V ss / 6 mA 
Pracovní napětí:  7 až 15 V ss 
Proudový odběr :  max. 8 mA 
Teplota:   - 18 °C až 48 °C 
Hmotnost:  43 gramů   
Rozměry: 45 x 73,7 x 19,3 mm ( šířka x 

délka x výška) 
Provedení :  Kryt z plastu ABS 
 

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKU 
Typ tísňového 

spínače 
barva LED 
indikace 

paměť poplachu typ smyčky 
(zóny) 

typ kontaktu barva 

S3040 
 

červená 
 

ano N.O. nebo N.C. jeden přepínací 
(SPDT) 

bílá 

OLYMPO controls, s.r.o. 
Havránkova 33 
619 00 BRNO – Dolní 
Heršpice 
Tel.: (05) 43 55 81 11 
Fax: (05) 43 55 81 17 a 18 

OLYMPO controls, s.r.o. 
Pištěkova 782 
149 00 PRAHA 4 
Tel.: (02) 7100 1700 a 11 
Fax: (02) 7100 1710 

OLYMPO controls, s.r.o. 
nám. Svatopluka Čecha 1 
702 00 OSTRAVA - Přívoz 
Tel.: (069) 613 65 61  
Fax: (069) 613 65 84 
 
www.olympo.cz

OLYMPO Bratislava, s.r.o. 
Vajnorská 142 
831 04 BRATISLAVA, SK 
Tel.: (+421 7) 4445 4660 
Fax: (+421 7) 4445 4265 

Umístění na spodní stranu desky, na postranici stolu, v chladícím boxu 
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