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Samozhášecí bezpečnostní kontaktní lišty od ASO Safety Solutions jsou ohnivzdorné 
nehořlavé lišty, které splňují vysoké protipožární požadavky, zejména s ohledem na 
nehořlavost.
Výsledkem je klasifikace a certifikace tohoto typu profilu podle
příslušných norem a předpisů. Typickým příkladem aplikace jsou 
protipožární dveře v domovní výstavbě.

SENTIR edge 25.30 TB

Technická data:
Materiál lišty: TPE samozhášecí, testace dle UL94V-0
Tvrdost materiálu: 65 Shore A
Váha: 0,41 kg/m
Index krytí: IP 67 (IP 68 na vyžádání)
Spínací cykly: 10000
Spínaný úhel: 2 x 45°
Ovládací odpor: ≤ 500 Ω
Ovládací napětí, proud: 24 V 10 mA
Pracovní teplota: -10 až +50 °C
Max. teplotní rozsah: -25 až +75 °C
Max. délka sériově 
propojených lišt:

100 m

Max. doručitelná délka 
lišty: 30 m

Max. množství sériově 
propojených lišt: 5 kontaktních lišt

Neaktivní koncová část 
při vyšší síle: 30 mm

Propojovací kabely: LYI11Y 2x0,34 mm2 , max. 25 m
Materiál kabelů: PUR matný, černý

Typy patek: T= T-patka
Ts= T-patka malá

Typy těsnících břitů:
B= bez těsnícího břitu
BLa= jednostranný
BLL= oboustranný

Základní informace:
Název výrobce: ASO Safety Solutions
Zařazení: SENTIR edge
Model: 25.30 TB / TBLa / TBLL
Označení: 1502-5080 / 1502-5090 / 1502-4460
Typ výrobku: Bezpečnostní kontaktní lišta
Vyhovuje: DIN 4102 B1; ECE R118 příloha 7 a 8; UL94V-0
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- The Magento backend shall include all the content in 
your version that is in included in German.
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Vlastnosti materiálu:
Pevnost v roztržení: 3
Pevnost v tahu: 4
Odrazová elasticita při 20°C: 2
Odolnost proti trvalé deformaci: 3
Odolnost proti oděru: 4
Odolnost proti roztržení: 3
Odolnost vůči chladu: 2
Odolnost vůči teplu: 4
Odolnost vůči oxidaci: 1
Odolnost vůči UV záření: 2
Odolnost vůči povětrnostním vlivům: 3
Odolnost vůči plamenům: 1
Odolnost vůči ozonu (50 ppm): 1
Chemická odolnost:
Voda: 1
Ředěné kyseliny: 1
Ředěné zásady: 1
Neoxidující kyseliny: 2
Oxidující kyseliny: 3
ASTM olej č.3 5
Minerální oleje: 5
Brzdové kapaliny: 4
Nemrznoucí směsi: 1
Benzín: 6
Nafta: 6
Alkoholy: 2

Velmi dobré vlastnosti odolnosti → 1
Nedostatečné vlastnosti odolnosti → 6
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Systém samokonfekce
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