Použití

Traka

•
•

Velmi odolný zámek pro zabezpečení dveří, vrat nebo skříní.
Při překrytí zámku 4mm ocelovou deskou odolnost proti
vylomení až 1050 kg.
Vhodný zámek i pro uzamčení předmětů nebo zajištění trezorů.
Varianty s monitoringem uzamčení

Výhody
•
•
•
•

možné venkovní použití (při zakrytování zámku)
varianta zámku s ochranou proti nežádoucímu uzamčení
vysoká odolnost proti vytržení
varianty s monitoringem a impulzem pro otevření a
uzamčení

Popis funkce zámku
Zajišťovací kolík při zavření dveří nebo vrat zajede do vlastního
těla elektromagnetického zámku a dvěma západkami je uzamčen.
Odemknutí je provedeno přes elektrický impulz na cívku
elektromagnetu uvnitř těla zámku a pak je nutné tahem kolík
vysunout. Kolík je pevně spojen s pohyblivou částí dveří nebo vrat
a druhá uzamykací část zámku je pevně spojena s rámem dveří nebo
vrat. Při zavírání je nutné dodržet souosost pohyblivé části kolíku
se zámkem.

Certifikáty a návody k zámku
můžete stáhnout po načtení
QR kódu.

Technické údaje

Proudový odběr 24V

180 mA

Rozsah pracovních teplot

-20°C až +60°C

IP krytí

IP42

Průměr zajišťovacího kolíku

14,5 mm nerez

Pevnost proti vylomení

300 kg bez úprav
1050 kg při překrytí 4mm
ocelovou deskou
3500 kg totální destrukce

Rozměry (vxšxd)

42,5 x 40 x 73,5

Obsah balení

tělo zámku, zámkový kolík,
návod

M10

16,50

Objednací čísla
Objednací číslo

Zastrčení kolíku bez blokace 12V

INTV - impulzem otevřen

Zastrčení kolíku bez blokace 24V

INTV24

Zastrčení kolíku bez blokace
12V + monitoring

INTVM

Zastrčení kolíku bez blokace
24V + monitoring

INTVM24

Zastrčení kolíku s blokací, el.
impulzem uvolnit 12V

HOZ - impulzem otevření/
zavření

Zastrčení kolíku s blokací, el.
impulzem uvolnit 24V

HOZ24

Zastrčení kolíku s blokací , el.
impulzem uvolnit, kontrola
pohybu čelistí – napájení 12V
DC

HOZM - monitoring

17

4x

4,2

29

Výrobek

82

14

3,80

640 mA

49,50

12V nebo 24V DC

Proudový odběr 12V

22

Napájení

42,50

Komponenty pro ACS

Panikové hrazdy

Pohony dveří

Elektromagnety

Elektrické otvírače

Kování a příslušenství

•
•

40

Elektrické zámky

Kolíkový zámek s vysokou odolností proti vytržení
FAB Interlock

25

73,50

