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ELEKTRISK LÅSNING

4

Abloy solenoidlås EL502
Ett solenoidlås som är anpassat för högfrekventa dörrar med modulurtag. Låset passar 
bra som daglåsning och intern låsning inom handel, kontor och industri eller i entréer 
och allmänna utrymmen i flerfamiljshus. Låset är anpassat för montage tillsammans med 
dörrautomatik.

Låset får INTE användas som brandigenhållande funktion i brandcellsgräns eller utsättas 
för listtryck.

Låset finns i rättvänd eller omvänd funktion. Förreglingen upphävs med elektrisk styrning 
eller med cylinder/vred. När förreglingen är upphävd kan dörren dras/skjutas upp. Dub-
belfunktionsfallen dras ej in utan viker istället undan.

Låset har förreglad dubbelfunktionsfall och är enkelt omställbart höger/vänster. 12 - 24V 
DC, stab. Komplett sats: Låshus, anslutningskabel EA210 (10 m), slutbleck LP 711 och 
karmöverföring EA280 / EA281.

Teknisk data
•	 Ström / spänning 600 mA / 12V DC stab ± 10%. 280 mA / 24V DC stab ± 15%.
•	 Mikrobrytare Enpoligt växlande, max. 30V DC, 400 mA

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198590 Solenoidlås EL502 12/24 V komplett Rättv. Förzinkad 1 st

10198591 Solenoidlås EL502 12/24 V komplett Omv. Förzinkad 1 st

Ett digitalt dörrlås som används på ytterdörrar. Öppna med elektroniska nycklar: Nyck-
eltag, kod eller fjärrkontroll. Lås med en knapptryckning eller låt låset låsa automatiskt. 
Automatisk låsning ger högre säkerhet eftersom det är en fördel att det alltid är låst även 
när man är hemma. Det går att aktivera en tillfällig kod som kan lämnas ut istället för att 
träffa den som skall släppas in.

Nyckeltagen kan lätt spärras direkt. Registrera samma elektroniska nyckel på alla dörrar 
för att förenkla öppning utifrån. Det finns ett inbyggt inbrottslarm på 80 dB som larmar 
vid inbrottsförsök. Tål kyla, värme, snö och regn samt smuts och sand. Låset har UV 
skyddad yta som tål sol och fukt under längre perioder. Låset är IP klassat till IP55 och är 
brandtestad EI30. Passar de flesta ytterdörrarna i Skandinavien utan att man behöver göra 
ingrepp eller anpassning av dörren. Klarar dörrtjocklek 40-88 mm. Låset är symmetriskt 
och kan monteras på både höger och vänsterhängda dörrar. Låset drivs av 4 st AA bat-
terier. Om batterierna tar slut kan man hålla ett 9V batteri mot en kontakt på utsidan och 
sedan låsa upp med den elektroniska nyckeln. Det finns talade instruktioner på svenska, 
norska, danska och engelska samt ljusguidning vid installation och handhavande.

Nyckeltagen är baserat på RFID och fjärrkontroll styrs via radio. Kod 6-12 siffror. Hakregel 
kopplar samman lås och karm för högsta styrka. Låset har bortasäkringsfunktion som 
förhindrar att man kan öppna inifrån, utan elektronisk nyckel, när man har låst dörren från 
utsidan. Låset kan öppnas från insidan även utan ström.

Yale Doorman - Digital Door Lock

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30800000 Yale Doorman komplett Förzinkad 1 st


