
ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA ZE500M

 

Monitoring 

Dioda LED
Na obudowie zwory znajduje się dwukolorowa dioda informująca o stanie wejścia. Jeżeli drzwi są zamknięte,  
dioda będzie świeciła na zielono, jeżeli drzwi zostaną otwarte lub będą niedomknięte, dioda będzie świeciła  
na czerwono. Jeżeli zwora elektromagnetyczna nie jest zasilana, wtedy dioda jest wygaszona.

Zasilanie
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V+: zasilanie + 12V lub 24V DC
V-: zasilanie GND
NC: wyjście sygnalizacji 
COM: wyjście sygnalizacji 
NO: wyjście sygnalizacji

Schemat podłączenia

Dioda LED

  Model      Siła trzymania    Sygnalizacja    LED      Opóźnienie                       Zasilanie                         Wymiary

ZE500M          500kg               NO/NC         Tak             Nie          12V DC 500mA / 24V DC 250mA 266x73x41mm

Wybór napięcia zasilania            
DC12V                 DC24V
 

  
  
 

Montaż standardowy Montaż z uchwytem L Montaż z uchwytem U Montaż z uchwytem ZL

Wbij trzepień do jarzma Zamontuj jarzmo zgodnie 
z rysunkiem

Umieść gumową tulejkę między 
jarzmem a skrzydłem drzwi

Użyj klucza imbusowego do 
odkręcenia płaskownika od 
elektromagnesu

Przeprowadź okablowanie przez 
otwór w płaskowniku, następnie 
przykręć płaskownik do ościeżnicy 

Przykręć elektromagnes do 
płaskownika 

Zamknij drzwi, podłącz zasilanie, sprawdź
siłę trzymającą, w razie potrzeby można 
zainstalować dodatkową podkładkę między 
skrzydłem drzwi i jarzmem.

Sprawdź prawidłowy montaż 
elektromagnesu i jarzma 

Klucz imbusowyTulejka

Drzwi metalowe 
dwupłaszczowe

Drzwi drewniane
Drzwi metalowe 
jednopłaszczowe

Wywierć otwory
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Montaż

Zaznacz pozycję otworów na 
skrzydle drzwi i ościeżnicy

Uchwyt 
montażowy

Ościeżnica

Skrzydło

1

Skrzydło

Wywierć otwory w zaznaczonych 
miejscach

Zamontuj jarzmo na skrzydle drzwi

2 3

Zwora umożliwia podłączenie napięcia 12V DC lub 24V DC. Do zasilania zwory należy dobrać zasilacz o wydajności prądowej 
zgodnej z powyższą tabelą.

Zwory elektromagnetyczne stosuje się w systemach kontroli dostępu, gdzie przepisy bezpieczeństwa wymagają otwarcia drzwi 
po zaniku napięcia np. wyjścia ewakuacyjne, przeciwpożarowe, budynki użyteczności publicznej.
W naszej ofercie, w zależności od modelu zwory maksymalny nacisk na drzwi, przy którym elektromagnes przyciąga metalową 
płytkę wynosi od 60 do 500kg. W przypadku zwory ZE500M jest to 500 kg.
Zwory elektromagnetyczne powinny być instalowane przez wykwalifikowanych instalatorów. W szczególności należy zwrócić 
uwagę na poprawne zasilenie.

 
Zwora elektromagnetyczna ZE500M wyposażona jest w przekaźnik NO/NC, który może być wykorzystany 
w systemie kontroli dostępu informując o otwarciu / zamknięciu sterowanych drzwi. Dzięki temu można przekazać informację 
np. do systemu alarmowego, informując o stanie drzwi.
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