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Elektrické dveřní zámky (otvírače) slouží pro blokování 
dveřních vstupů v rámci přístupového systému.
Zámky se instalují dle provedení přímo do zárubně nebo 
do křídla dveří. Ovládání může být realizováno libovolnou 
elektronickou jednotkou (např.: přístupová čtečka, 
telefonní vrátník) nebo jednoduchým ovládacím tlačítkem.

Zámky jsou dodávány v provedení 12V nebo 24V DC/AC, 
dle provedení. Ke všem typům jsou k dispozici rovné nebo 

rohové instalační lišty v různých délkách a barvách.

POPIS ZAŘÍZENÍ

FUNKCE

PROFI + SIGNALIZACE
Signalizace stavu OTEVŘENÝCH nebo ZAVŘENÝCH dveří. V poloze ODBLO-
KOVÁNO jen po dobu trvání napěťového impulzu – to je pouze po dobu, po 
kterou je stisknuto patřičné tlačítko na ovládacím zařízení. Mimo tuto dobu
jsou dveře BLOKOVÁNY.
Elektrický otvírač je vybaven mikrospínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné mag. kontakty instalované na dveřích. Délka vlastního těla zám-
ku se signalizací je vyšší o 9 mm – mikrospínač.

PROFI + SIGNALIZACE + EL. IMPULZEM ODJIŠTĚN PRO JEDEN PRŮCHOD
K otevření (odjištění) zámku stačí krátký (mžikový) el. impulz, kterým se FAB BeFo PROFI s momentovým kolíkem odjistí, a tím je v poloze ODBLOKOVÁ-
NO. Po průchodu dveřmi je el. otvírač v klidové poloze ZABLOKOVÁNO.

PROFI + SIGNALIZACE + MECHANICKÉ ODBLOKOVÁNÍ
Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO vhodný pro stálý průchod bez použití 
elektrického impulzu na neomezeně dlouhou dobu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO pracuje stejně jako standardní modely elektrických 
otvíračů FAB BeFo PROFI.
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POUŽITÍ

 + Řada 20 mm otvíračů se stavitelnou západkou

 + Široký výběr různých provedení otvírače

VÝHODY

 + nastavitelná západka u všech otvíračů
 + rozšířená záruka na 5 let
 + symetrický konstrukční tvar
 + cena výrobku
 + včetně dlouhé lišty 250 mm

 + vyrobeno v České republice

TECHNICKÉ ÚDAJE

Odolnost proti vylomení 285 kg

Rozsah stavitelné západky 4 mm

Materiál západky povrchově upravená bronzová slitina

Odběr cívek 12eV DC = 230 mA

Maximální doba držení cívek pod napětím 12eV = bez omezení

Rozsah pracovních teplot -15°C až +50°C

Obsah balení elektrický otvírač, lišta 250 mm, samořezné šrouby, samolepka na dveře

OBJEDNACÍ ČÍSLA

PROFI standard + signalizace 211211

PROFI + signalizace + impulzem odjištěn pro jeden průchod 211221

PROFI + signalizace + mechanické odblokování 211211MB
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TECHNICKÉ SCHÉMA


