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1. Popis 
Tlačítko MHA 904 je vybaveno dvěma přepínacími jazýčkovými kontakty se dvěma 

stabilními stavy, které jsou přepínány současně, a dvoubarevnou LED signalizující stav 
tlačítka nebo ovládaného zařízení. Jeden přepínací kontakt lze zatížit proudem do 0,5 A, 
druhý výkonový přepínací kontakt lze zatížit proudem do 3 A. Tlačítko obsahuje 
svorkovnici, na kterou jsou vyvedeny přepínací kontakty a dvoubarevná signalizační 
LED (obr. 1). 

Tlačítko se dodává v barvě červené, zelené, modré a žluté. 

Obr. 1 
Schéma zapojení 

 

2. Základní technické údaje 
Pracovní podmínky 

Tlačítko je určeno pro vnitřní prostory objektů s prostředím s klasifikací podmínek podle 
ČSN 60 721-3-3 a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde 
nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování nebo námrazám. 

Rozsah pracovních teplot -25 °C ÷ +70 °C 
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40 °C (100 hod/rok) 
Atmosférický tlak 86 ÷ 106 kPa 

Technické parametry 
Kontakt: 0,5 A spínaný výkon max. 10 W 

spínaný proud max. 0,5 A 
spínané napětí max. 48 V DC 
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Kontakt: 3 A spínaný výkon max. 100 W 
spínaný proud max. 3 A 
spínané napětí max. 48 V DC 

 
Napájecí napětí/odběr LED 12 V/10mA, 24V/10mA 
Průřez vodiče do svorky max.1,5 mm2 
Krytí (podle ČSN EN 60 529) IP 43 
Rozměry (129 × 129 × 47) mm 
 

3. Bezpečnostní požadavky 
Výrobek je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950. 

 

4. Návod pro použití přístroje 
Tlačítko se aktivuje rozbitím ochranného skla a stlačením hmatníku dle popisu na 

tlačítku. 
K rozbití ochranného skla je vhodné použít nějaký předmět, případně loket. Ochranné 

sklo slouží jako ochrana proti neúmyslné aktivaci.  
Mechanická aretace drží hmatník ve stlačeném stavu až do uvedení do klidového 

stavu. 
Zpětné uvedení do klidového stavu: 

a) Speciální klíč orientovaný podle obr. 2. zasuneme do otvoru na doraz. Tím se 
odjistí aretace dvířek tlačítka. Dvířka plně otevřeme a klíč vysuneme. 

b) Odstraníme zbytky rozbitého skla a zmáčkneme pružnou část aretace skla. Do 
úchytů vložíme nové sklo a uvolníme pružnou část. 

c) Pomocí klíče zatlačíme na konec aretačního pera (označeno šipkou). Tím uvedeme 
tlačítko do klidového stavu. 

d) Uzavřeme dvířka tlačítka. 

Obr. 2 
Vzájemná poloha klíče a tlačítka při otevírání dvířek 
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5. Pokyny pro montáž 
Montáž smí provádět pouze pracovníci, kteří mají odpovídající elektrotechnickou 

kvalifikaci. 
Montážní prostor musí být suchý, bez rychlých změn relativní vlhkosti a teploty, 

montáž se provádí na rovné stěny bez otřesů a deformací. 
Na svorky 1, 2 a 3 svorkovnice XT1 je vyveden přepínací jazýčkový kontakt 3A 

ovládaný magnetem tlačítka. V klidovém stavu (nestisknuté tlačítko) jsou propojeny 
svorky 1 a 2, v sepnutém stavu (stisknuté tlačítko) jsou propojeny svorky 1 a 3. 

Na svorky 1, 2 a 3 svorkovnice XT2 je vyveden přepínací jazýčkový kontakt 0,5 A 
ovládaný magnetem tlačítka. V klidovém stavu (nestisknuté tlačítko) jsou propojeny 
svorky 1 a 2, v sepnutém stavu (stisknuté tlačítko) jsou propojeny svorky 1 a 3. 

Svorkovnice XT 3 má 6 svorek které jsou označeny čísly 1 až 6. Svorky 1 až 5 slouží 
pro připojení dvoubarevné LED. Svorka 6 je volná a je možno ji použít např. pro 
připojení nebo propojení stínění přívodních kabelů. 

Připojení dvoubarevné LED je následující: 
Svorka XT 3 Význam 

1 společný – pól napájení 
2 + pól 12 V barva zelená 
3 + pól 24 V barva zelená 
4 + pól 12 V barva červená 
5 + pól 24 V barva červená 

6. Údržba 
Uživatel je oprávněn provádět pouze čištění povrchu tlačítka (bez demontáže) 

vysavačem nebo suchým či vlhkým hadrem. 

7. Kontrola 
Funkční kontrola se provádí po otevření dvířek tlačítka podle bodu 4a). Stisknutím 

hmatníku tlačítko aktivujeme. Hmatník vysuneme do výchozí polohy a tlačítko uzavřeme 
(viz 4c, 4d). 

8. Opravy 
Opravy a servis zajišťuje LITES Liberec s.r.o., nebo organizace jím pověřené. 

9. Příslušenství a náhradní díly 
Součástí balení je následující příslušenství: 

1 ks klíč 6XA 100 015 
1 ks náhradní ochranné sklo 6XA 391 027 

10. Balení, přeprava, skladování 
Balení 

Výrobky se dodávají v zabaleném stavu. Obal je opatřen typovým označením 
výrobku, označením výrobce, počtem kusů v balení a značkami charakterizujícími 
způsob zacházení s výrobkem. 
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LITES Liberec s.r.o se sídlem Oblouková 135, 463 03 Stráž nad Nisou prohlašuje, že 
daný typový obal splňuje požadavky § 3 a 4 zákona č. 477/2001 Sb.  

LITES Liberec s.r.o. má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM o zpětném 
odběru a využití odpadů z obalů. 

Přeprava 
Výrobky musí být přepravovány v krytých dopravních prostředcích bez přímého vlivu 

povětrnosti za následujících klimatických podmínek: 
Rozsah teplot: -25°C až +55°C 
Relativní vlhkost vzduchu max. 90% při +25°C, 

 80% při 40°C. 
Při přepravě nesmí docházet k hrubým otřesům a s výrobky musí být zacházeno ve 

smyslu značek na obalu. 
Skladování 

Výrobky musí být skladovány v krytých objektech, v prostředí bez agresivních par, 
plynů, prachu. V objektech musí být udržována teplota v rozsahu -5°C až +40°C 
a relativní vlhkost max. 80%. Výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu a při 
vybalování (zvláště v zimním období) musí být ponechány 5 hodin v obalu v pracovních 
podmínkách, aby nedošlo k jejich orosení. 

11. Záruka 
Výrobce poskytuje odběrateli záruku na výrobek v souladu s platnými obchodními 

podmínkami. 
Výrobce neručí za vady vzniklé hrubým nebo neodborným zacházením, popř. 

nesprávným skladováním. 

12. Prohlášení o shodě 
ve smyslu zákona 22/1997 Sb. prohlášení o shodě evid. č. 125 podle NV 163/2002 

Sb. Prohlášení o shodě je umístěno na www.lites.cz. 

13. Nakládání s elektroodpady 
Na základě zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 352/2005 

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady výrobky elektrické požární 
signalizace LITES spadají do skupiny 9 – Přístroje pro monitorování 
a kontrolu a podléhají zpětnému odběru. 

Plnění povinnosti vyplývající pro LITES Liberec s.r.o. ze zákona 
o odpadech, zajišťuje provozovatel kolektivního systému pro zpětný odběr, 
oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení 
a elektroodpadu na území ČR firma: 

RETELA s.r.o. 
Podnikatelská 547 

190 11 Praha 9 - Běchovice 

http://www.lites.cz

