
  
 

VAČKOVÝ SPÍNAČ – MECHANISMUS S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ 
 

Spolehlivě zapnout, přepnout a vypnout, tyto funkce musí vačkový 
spínač plnit i za mnohdy náročných vnějších podmínek. Čím je však 
garantována jeho bezporuchovost a dlouhá životnost? Pro odpovědi 
jsme oslovili obchodně technického poradce firmy OBZOR Zlín, 
pana Marka Benedu.  
 
 

Trvanlivost zaručí kov 
 
„Dlouhá mechanická a elektrická trvanlivost spínačů se skrývá zejména i v malých detailech, např. 
v nýtovaných kontaktech. Ty se technologicky vyrábí jako celek držáku kontaktu a nýtu ze 
speciální slitiny stříbra, tím pádem nemají tendenci se při zvýšeném zatížení trhat jako je tomu u 
navařovaných kontaktů a díky přítomnosti zmíněného stříbra více odolávají povrchové oxidaci a 
jiným nepříznivým vlivům okolního prostředí,“ informuje o životnosti vačkových spínačů pan Marek 
Beneda ze společnosti OBZOR Zlín, českého výrobce vačkových spínačů a domovní 
elektroinstalace, a k tomu doplňuje: „Elektrotechnickým normám odpovídající mechanickou 
trvanlivost spínači zajišťuje také kovová hřídel, která je vysoce odolná vůči změnám teplot, 
mechanickému poškození a zároveň čelí i možnému zkrutu, čili protočení hřídele, projevující se 
zejména u delších skládaných spínačů.“ 
 
Garance i záruka  
 
Kvalita provedení se samozřejmě odráží na ochotě výrobce poskytnout víceletou záruku. Český 
OBZOR zákazníkům garantuje hned 5letou záruku na všechny typy spínačů. „Jsme jedni z mála 
výrobců, kteří poskytují na spínače tak dlouhou záruku a podtrhujeme tím fakt, že kvalitě výroby 
našich spínačů věříme,“ komentuje Marek Beneda, a pokračuje: „V případě, že by byla výměna 
spínače od OBZORU nutná, je na jeho těle vyraženo trvanlivé označení spínacího programu díky 
kterému bude výměna za nový identický spínač rychlá a snadná. Pokud by se stalo, že by si 
zákazník vůbec nevěděl rady, může se obrátit na naši technickou podporu, která každému 
zákazníkovi pomůže vyřešit jeho problém nejlepší možnou cestou.“ 
 
U zlínského výrobce OBZOR si lze objednat standardní katalogové spínací programy, ale i speciální 
atypické spínače dle přání, oboje ve standardní dodací lhůtě do tří pracovních dnů. V případě 
potřeby nebo havárie lze mít požadovaný spínač na počkání či do druhého dne.  
Více na www.obzor.cz  

https://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova-elektroinstalace/vackove-spinace-vsn
http://www.obzor.cz/

