
Zawias z wbudowanym czujnikiem otwarcia 

CFSQ

Oryginalna konstrukcja ELESA 

 

 

Informacje Techniczne 

Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne 
czynniki chemiczne. 

Czarny, wykończony na mat. 

Stal nierdzewna AISI 303. 

Montaż za pomocą otworów przelotowych pod śruby z łbem stożkowym M6 UNI 5933, DIN 7991. 
-C-A-D: z gniazdem przyłączeniowym w górnej części czujnika na prawym skrzydle.  
-C-A-S: z gniazdem przyłączeniowym w górnej części czujnika na lewym skrzydle. 
-C-B-D: z gniazdem przyłączeniowym z tyłu czujnika na prawym skrzydle. 

Materiał

Kolor

Szpilka obrotowa

Wykonania standardowe



-C-B-S: z gniazdem przyłączeniowym z tyłu czujnika na lewym skrzydle. 
-F-A-D: z kablem przyłączeniowym w górnej części czujnika na prawym skrzydle, 2 lub 5 m długości. 
-F-A-S: z kablem przyłączeniowym w górnej części czujnika na lewym skrzydle, 2 lub 5 m długości.  
-F-B-D: z kablem przyłączeniowym z tyłu czujnika na prawym skrzydle, 2 lub 5 m długości.  
-F-B-S: z kablem przyłączeniowym z tyłu czujnika na lewym skrzydle, 2 lub 5 m długości.  
Typ kabla: UL/CSA STYLE 2587 3 X AWG 22. 

 

- Bezpieczeństwo: zawiasy CFSQ (Pat. Elesa) zostały skonstruowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy operatora. 
Montowane na osłonach, drzwiach bądź pokrywach maszyn i urządzeń zabezpieczają przed niepowołanym dostępem do ich 
przestrzeni roboczych. Wbudowany w zawiasie wyłącznik zapewnia przerwanie obwodu zasilania maszyny przy odchyleniu 
osłony;  
- Zawias CFSQ może być używany w aplikacjach o specjalnych wymogach higiecznych. Zawias ten może być poddawany 
częstym i regularnym cyklom mycia dzięki stopniu ochrony IP 67 i zastosowaniu elementów ze stali nierdzewnej. 
- Wyłącznik posiada dwa styki: jeden NC (normalnie zamknięty) i jeden NO (normalnie otwarty), zgodnie ze standardem IEC 
EN 60947-5-1  
- Pozytywne rozwarcie (zgodnie z normą PN-EN 60947-5-1, załącznik K): w przypadku nierozwarcia się styków są one zrywane 
mechanicznie aby zapewnić bezwarunkowe przerwania obwodu wyłącznika;  
- Szybkie przełączanie: prędkość działania czujnika nie zależy od prędkości otwierania tj. nawet gdy drzwi otwiera się powoli 
styki czujnika rozwierają się szybko (gdy styki czujnika zostają rozwarte przepływ prądu zostaje przerwany);  
- Łatwość montażu: połączenie zawiasu z czujnikiem znacznie ułatwia, a co za tym idzie, przyspiesza jego montaż. Tradycyjne 
rozwiązania wymagają osobnego zamontowania zawiasu i czujnika bądź zastępowania standardowej szpilki zawiasu specjalną. 
- Uniwersalność: przemyślana konstrukcja zawiasów CFSQ umożliwia ich stosowanie zarówno na konstrukcjach z blach i profili 
stalowych jak i na większości standardowych profili aluminiowych. 

Maksymalnie 190º , pomiędzy -10º a 180º  
(0° = ustawienie, w którym obie powierzchnie mocowania znajdują się w tej samej płaszczyźnie). Pozycja ta jest początkiem 
zakresu działania czujnika (patrz parametry użytkowe czujnika). Dla zachowania prawidłowego funkcjonowania czujnika nie 
należy przekraczać podanego zakresu obrotu. 

 

Kable przyłączeniowe czujnika z 4 pinową wtyczką M12 z PVC CEI 2022, kolor czarny: 
- Kod 426502: oznaczenie CABLE-M12-2.5m (długość 2.5m). 
- Kod 426505: oznaczenie CABLE-M12 -5m (długość 5m). 
- Kod 426510: oznaczenie CABLE-M12-10m (długość 10m). 
Stopień ochrony zawiasów CFSQ – C z wymienionymi powyżej kablami (poprawnie zamocowanymi) wynosi IP67. 

Dla aplikacji wymagających specjalnego kąta przełączania czujnika możliwa jest jego zmiana co 15º. 

Właściwości i zastosowania

Zakres obrotu

Akcesoria na życzenie

Wykonania specjalne na życzenie



- zawias należy zamocować ramieniem z wbudowanym czujnikiem do obudowy, a ramieniem bez czujnika do drzwi. Odległość 
między osią obrotu czujnika a krawędzią drzwi musi wynosić min. 5 mm (patrz rys. poniżej). 
- zawias ten nie może służyć jako ogranicznik kąta otwierania drzwi,  
- do montażu w komplecie z zawiasem CFSQ należy użyć odpowiedniego zawiasu CFM (zawiasy o takich samych gabarytach 
lecz bez czujnika): CFM.60-45-SH-6 kod 425812, zawias z otworami pod wkręty z łbem stożkowym lub CFM.60-SL-CH-6 kod 
425822, zawias z otworami fasolowymi.  
- Przewód wyłącznika powinien zawsze być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

 

 

 

Przewody z wtyczką M12x1 stosowane mogą być do następujących układów:  
- styk normalnie zamkniętym N.C.: do zastosowań w układach bezpieczeństwa, zgodnie z IEC EN 60947-5-1, do tego celu musi 
być używany tylko styk NC (rozłącza obwód przy otwarciu).  
- styk normalnie otwartym N.O.: jedynie do wskazania statusu położenia (sygnalizowanie), w tym przypadku kontakt NC może 
być używany równocześnie ale jedynie w funkcji sygnalizatora stanu. 

Instrukcja montażu

Przewody



 

 

 

 

 

- kąt przełączenia czujnika (patrz schemat powyżej) wynosi 6º (zgodnie z EN294), podczas normalnej eksploatacji, przy końcu 
założonego okresu żywotności, kąt przełączenia czujnika może sięgać 9º.  
- w zastosowaniach w układach bezpieczeństwa wyłącznik zadziała w sposób wymuszony przy kącie 15º rozwarcia (zgodnie z 
EN 60947-5-1) – wymuszone rozwarcie  
- zalecane jest okresowe sprawdzanie poprawności funkcjonowania czujnika, urządzenie ma zatrzymać sie natychmiast po 
otwieraniu drzwi, urządzenia nie może sie również dać uruchomić przy otwartych drzwiach.  

Parametry użytkowe czujnika



 

 

Elementy standardowe Główne wymiary Mocowanie Waga



Kod Oznaczenie L B L1 f f1 f2 f3 H h1 h2 h4 d d3 d4 C [Nm] # g

427011 CFSQ.60-SH-6-C-A-D 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 8 6.5 12.5 5 96

427013 CFSQ.60-SH-6-C-A-S 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 8 6.5 12.5 5 96

427015 CFSQ.60-SH-6-C-B-D 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 8 6.5 12.5 5 96

427017 CFSQ.60-SH-6-C-B-S 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 8 6.5 12.5 5 96

427021 CFSQ.60-SH-6-F-A-D-2 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 8 6.5 12.5 5 196

427023 CFSQ.60-SH-6-F-A-S-2 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 8 6.5 12.5 5 196

427025 CFSQ.60-SH-6-F-B-D-2 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 8 6.5 12.5 5 196

427027 CFSQ.60-SH-6-F-B-S-2 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 8 6.5 12.5 5 196

427031 CFSQ.60-SH-6-F-A-D-5 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 8 6.5 12.5 5 330

427033 CFSQ.60-SH-6-F-A-S-5 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 8 6.5 12.5 5 330

427035 CFSQ.60-SH-6-F-B-D-5 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 8 6.5 12.5 5 330

427037 CFSQ.60-SH-6-F-B-S-5 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 8 6.5 12.5 5 330

# Sugerowany moment obrotowy mocowania śrub.

Testy 
wytrzymałościowe Siła osiowa Siła promieniowa Siła pod kątem 90°

Oznaczenie Maks. obciążenie statyczne Sa 
[N]

Maks. obciążenie statyczne Sr 
[N]

Maks. obciążenie statyczne S90 
[N]

CFSQ.60-SH-6 2100 2800 1300

Dla zawiasów CFSQ. z wbudowanum wyłącznikiem bezpieczeństwa, wartości maksymalnych obciążeń statycznych (Sa, Sr, S90) 
określają maksymalne obciążenia, przy których zawiasy mogą być używane jako urządzenia bezpieczeństwa. Powyżej tej wartości 
materiał może ulec zniszczeniu i zakłócić funkcjonowanie zawiasu. Obciążenia wykazane w tabelach różnych zawiasów są rezultatem 
tesów przeprowadzonych w laboratoriach ELESA przy stałej temperaturze i wilgotności (23°C-50% R.H.) przy podanych warunkach 
stosowania w określonym okresie czasu. Dobierając zawias należy więc przyjąć odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa.


