GEZE TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ

ELEKTROZACZEPY
DLA RÓŻNYCH WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA

BEWEGUNG MIT SYSTEM

Elektrozaczep kompaktowy
Elektrozaczepy kompaktowe GEZE A5000 / A5300 do ogólnych zastosowań można montować we wszystkich drzwiach, w których
wymagany jest wysoki komfort domykania. Dzięki niewielkim wymiarom wynoszącym 15,8 x 59,5 x 25,5 mm (szer. x wys. x gł.) zaliczają
się one do najmniejszych elektrozaczepów dostępnych na rynku. Siła trzymająca wynosi 5000 N, głębokość wysuwu zapadki 6 mm. Duża
ilość funkcji zintegrowanych w wersji standardowej oraz atest do drzwi dymoszczelnych pozwalają uzyskać maksimum bezpieczeństwa
projektowego.
Elektrozaczepy wektorowe
Elektrozaczepy wektorowe GEZE A4000 do ogólnych zastosowań wyróżniają się niewielkimi wymiarami i prawie bezgłośnym otwieraniem przy sterowaniu prądem stałym nawet przy dużym obciążeniu wstępnym zapadki. Dzięki niewielkim wymiarom wynoszącym
15,8 x 68,7 x 25 mm (szer. x wys. x gł.) urządzenia te zaliczają się do najmniejszych elektrozaczepów dostępnych na rynku. Siła trzymająca
5000 N oraz głębokość wysuwu zapadki 4,5 mm powodują, że typoszereg A4000 o wysokim komforcie obróbki i użytkowania optymalnie nadaje się dla producentów drzwi, wykonawców i użytkowników, zarówno w przypadku nowych budynków, jak i doposażania
budynków istniejących.
Elektrozaczepy przeciwpożarowe
Elektrozaczep GEZE FT500 do drzwi przeciwpożarowych stosowany jest w drzwiach przeciwpożarowych o podwyższonych wymogach
bezpieczeństwa. Dzięki wymiarom wynoszącym 15,8 x 59,5 x 25,5 mm (szer. x wys. x gł.) są to najmniejsze elektrozaczepy do drzwi
przeciwpożarowych. Siła trzymająca 8000 N oraz głębokość wysuwu zapadki 6,5 mm potwierdzają, że urządzenia te mają wyjątkowo
komfortowe wyposażenie seryjne.
Przeciwpożarowy elektrozaczep SILENCE FT200S amortyzuje uderzenie zapadki elektrozaczepu i zapewnia jej ostrożny powrót do położenia wyjściowego. Optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych, w których ze względu na warunki lokalne nie powinny
występować odgłosy uderzenia.
Zdjęcie na stronie tytułowej: MM Fotowerbung, zdjęcie na okładce: GEZE GmbH
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Elektrozaczepy

Elektrozaczepy kompaktowe

Elektrozaczepy wektorowe

Elektrozaczepy kompaktowe
przeciwpożarowe

Elektrozaczepy przeciwpożarowe SILENCE

Elektrozaczepy kompaktowe / wektorowe / przeciwpożarowe

Prąd roboczy

●

●

●

●

Prąd spoczynkowy

●

●

Rodzaje prądu

Wymiary (wys. x głęb. x szer.)
59,5 x 25,5 x 15,8 mm (wyposażenie podstawowe)

●

●
●

68,7 x 25,0 x 15,8 mm (wyposażenie podstawowe)

●

69,0 x 28,0 x 20,5 mm (wyposażenie podstawowe)
Siła przytrzymująca maks.
●

5000 N

●
●

8000 N

●

10000 N
Głębokość wsunięcia zapadki
●

4,5 mm
●

6,0 mm
6,5 mm

●

●

●

●

○

○

7
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Inne właściwości
certyfikat MPA dla drzwi dymoszczelnych

○

certyfikat MPA dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka

○

○

otwieranie przy wstępnym obciążeniu skrzydła, bez generowania hałasu (tylko prąd stały)

●

I.S.T.Kingfix

○

Strona

5

● = TAK
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Elektrozaczepy

Elektrozaczepy kompaktowe

Prowadnica zapadki

Strona

Pogrubiony kątownik regulacyjny

Styk komunikatu zwrotnego

Dźwignia odblokowująca
długa

Dźwignia odblokowująca

Prąd roboczy
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A5000 / A5000-F
Model z wyposażeniem podstawowym.
A5010 / A5010-F
Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą.

●

A5020 / A5020-F
Model z długą mechaniczną dźwignią odblokowującą.

●

A5001 / A5001-F
Model z zestykiem sygnałowym.

●

A5002 / A5002-F
Model z pogrubionym kątownikiem regulacyjnym.
A5003 / A5003-F
Model z pogrubionym kątownikiem regulacyjnym i zestykiem sygnałowym.

●

A5011 / A5011-F
Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą i zestykiem sygnałowym.

●

A5012 / A5012-F
Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubionym kątownikiem regulacyjnym.

●

A5013 / A5013-F
Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą, zestykiem sygnałowym i
pogrubionym kątownikiem regulacyjnym.

●

●

●

A5021 / A5021-F
Model z długą mechaniczną dźwignią odblokowującą i zestykiem sygnałowym.

●

A5022 / A5022-F
Model z długą mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubionym kątownikiem
regulacyjnym.

●

A5023 / A5023-F
Model z długą mechaniczną dźwignią odblokowującą, zestykiem sygnałowym i
pogrubionym kątownikiem regulacyjnym.

●

●

●

Prąd spoczynkowy
A5300 / A5300-F
Model z wyposażeniem podstawowym.
A5301 / A5301-F
Model z zestykiem sygnałowym.

●

● = TAK
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A4000 / A4000-F
Model z wyposażeniem podstawowym.
A4010 / A4010-F
Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą.

A4011 / A4011-F
Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą i zestykiem sygnałowym.

●

A4021 / A4021-F
Model z długą mechaniczną dźwignią odblokowującą i zestykiem sygnałowym.
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A4000-K
Model z wyposażeniem podstawowym.
A4010-K
Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą.
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A4020-K
Model z długą mechaniczną dźwignią odblokowującą.

●

A4001-K
Model z zestykiem sygnałowym.
A4011-K
Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą i zestykiem sygnałowym.

●

A4021-K
Model z długą mechaniczną dźwignią odblokowującą i zestykiem sygnałowym.

●

Strona
64 / 76

●

A4001 / A4001-F
Model z zestykiem sygnałowym.

I.S.T.Kingfix

-/●
●

A4020 / A4020-F
Model z długą mechaniczną dźwignią odblokowującą.

Prowadnica zapadki

Dźwignia odblokowująca
długa

Dźwignia odblokowująca

Prąd roboczy

Styk komunikatu zwrotnego

Elektrozaczepy wektorowe

●

Prąd spoczynkowy
A4300 / A4300-F
Model z wyposażeniem podstawowym.
A4301/ A4301-F
Model z zestykiem sygnałowym.

●

A4300-K
Model z wyposażeniem podstawowym.
A4301-K
Model z zestykiem sygnałowym.
● = TAK
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102 /
106
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Elektrozaczepy

FT500
Model z wyposażeniem podstawowym.
FT501
Model z zestykiem sygnałowym.
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●

●

116

●

●

118

Styk komunikatu zwrotnego

Prowadnica zapadki

FT500-F
Model z prowadnicą zapadki.
FT501-F
Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym.

Strona

Prowadnica zapadki

Elektrozaczepy kompaktowe

Styk komunikatu zwrotnego

Elektrozaczepy przeciwpożarowe

SILENCE

FT200S
Model z wyposażeniem podstawowym.
FT201S
Model z zestykiem sygnałowym.

120
122

●

FT200SF
Model z prowadnicą zapadki.
FT201SF
Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym.

Strona

● = TAK
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124
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126
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5000

Model z wyposażeniem podstawowym.
Zaletą kompaktowego elektrozaczepu A5000 są jego
niewielkie wymiary. Jest idealnym rozwiązaniem dla rozwiązań
standardowych i posiada dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych.

Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki zastosowaniu podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego albo przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

●
●

●
●
●

Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5000

Model z wyposażeniem podstawowym.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5000--A

optymalny do zastosowania w drzwiach
standardowych i dymoszczelnych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5000--B

optymalny do współpracy z napędami drzwi rozwieranych i z drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5000--E

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5000--F

zintegrowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania przez maksymalnie 12 pilotów sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje
się w rozdziale Elekrozaczepy sterowane radiolinią

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5010

Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5010 są jego niewielkie
wymiary. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie
za pomocą dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki zastosowaniu podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

●

●
●
●
●
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5010

Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5010--A

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5010--B

optymalny do współpracy z napędami drzwi rozwieranychi z drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5010--E

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy zasilaniu prądem stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5010--F

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje
się w rozdziale Elekrozaczepy sterowane radiolinią

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5020

Model z dłuższą o 2 mm mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5020 są jego niewielkie wymiary. Elektrozaczep można wygodnie na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

●

●
●
●
●
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5020

Model z dłuższą o 2 mm mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5020--A

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5020--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5020--E

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5020--F

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5001

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5001 są jego niewielkie
wymiary. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat
zwrotny), załączany przez zapadkę zamka.

Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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59,9 x 25,5 x 15,8 mm
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6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

●
●

●
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5001

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5001--A

optymalny do zastosowania w drzwiach
standardowych i dymoszczelnych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5001--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5001--E

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5001--F

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje
się w rozdziale Elekrozaczepy sterowane radiolinią

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5002

Model z pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5002 są jego niewielkie
wymiary. Jest idealnie przystosowany do zastosowań w drzwiach
standardowych i posiada ponadto dopuszczenie dla drzwi
dymoszczelnych.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy

8,9

15,8

6,8
3,8

● = TAK

52,5

25,5

M4

8,5

7,55

25,5

55,3

42
59,5
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2,3

59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

●
●

●
●
●

Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5002

Model z pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5002--A

optymalny do zastosowania w drzwiach
standardowych i dymoszczelnych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5002--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5002--E

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5002--F

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5003

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5003 są jego niewielkie
wymiary. Jest idealnie przystosowany do zastosowań w drzwiach
standardowych i posiada ponadto dopuszczenie dla drzwi
dymoszczelnych. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający
(komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK

6,8
3,8

15,8
8,9

NC
NO
C
52,5

25,5

M4

8,5

7,55

25,5

64,55

42
59,5
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2,3

59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

●
●

●
●
●
●
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5003

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5003--A

optymalny do zastosowania w drzwiach
standardowych i dymoszczelnych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5003--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5003--E

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5003--F

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5011

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5011 są jego niewielkie
wymiary. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat
zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczep
można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dźwigni
odblokowującej.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

●

●
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5011

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5011--A

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5011--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5011--E

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5011--F

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje
się w rozdziale Elekrozaczepy sterowane radiolinią

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5012

Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5012 są jego niewielkie
wymiary. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie
za pomocą dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

●
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5012

Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5012--A

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5012--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5012--E

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5012--F

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5013

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5013 są jego niewielkie
wymiary. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat
zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczep
można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dźwigni
odblokowującej.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe

59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK

15,8
8,9

6,8
3,8
5.7 1

NC
NO
C
2,5

52,5

25,5

M4

8,5

7,55

25,5

64,55

42
59,5
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5013

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5013--A

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5013--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5013--E

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5013--F

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5021

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5021 są jego niewielkie
wymiary. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat
zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczepy można
wygodnie na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej
o 2 mm dźwigni odblokowującej.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe

59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy

●

●
●
●
●
●

● = TAK

NO
C

5.7

1

8,8
8,05
7,3
6,55
5,8

15,8
8,9

NC

4,5

52,5

25,5

M4

8,5

7,55

25,5

64,55

42
59,5
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5021

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5021--A

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5021--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5021--E

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5021--F

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5022

Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5022 są jego niewielkie
wymiary. Elektrozaczep można wygodnie na stałe odblokować
mechanicznie za pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5022

Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5022--A

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5022--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5022--E

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5022--F

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5023

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5023 są jego niewielkie
wymiary. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat
zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczep można
wygodnie na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej
o 2 mm dźwigni odblokowującej.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe

59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK

15,8
8,9

6,8
3,8
5.7 1

NC
NO
C
52,5

25,5

4,5

M4

8,5

7,55

25,5

64,55

42
59,5
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5023

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5023--A

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5023--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5023--E

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5023--F

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5000-F

Model z prowadnicą zapadki.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5000-F są jego niewielkie
wymiary. Jest idealnie przystosowany do zastosowań w drzwiach
standardowych i posiada ponadto dopuszczenie dla drzwi
dymoszczelnych.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5000-F

Model z prowadnicą zapadki.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5000-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych i dymoszczelnych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5000-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5000-FE

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5000-FF

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje
się w rozdziale Elekrozaczepy sterowane radiolinią

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-SF U

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5010-F

Model z prowadnicą zapadki i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5010-F są jego niewielkie
wymiary. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie
za pomocą dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5010-F

Model z prowadnicą zapadki i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5010-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5010-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5010-FE

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5010-FF

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje
się w rozdziale Elekrozaczepy sterowane radiolinią

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-SF U

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach blachy zaczepowe i akcesoria.
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5020-F

Model z prowadnicą zapadki i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5020-F są jego niewielkie
wymiary. Elektrozaczep można wygodnie na stałe odblokować
mechanicznie za pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe

59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy

●

●
●
●
●
●

● = TAK
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8,8
8,05
7,3
6,55
5,8
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4,5
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7,55

25,5

60,95

42
59,5
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5020-F

Model z prowadnicą zapadki i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5020-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5020-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5020-FE

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5020-FF

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-SF U

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5001-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5001-F są jego niewielkie
wymiary. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat
zwrotny), załączany przez zapadkę zamka.

Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5001-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5001-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych i dymoszczelnych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5001-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5001-FE

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5001-FF

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje
się w rozdziale Elekrozaczepy sterowane radiolinią

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-SF U

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5002-F

Model z prowadnicą zapadki i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5002-F są jego niewielkie
wymiary. Jest idealnie przystosowany do zastosowań w drzwiach
standardowych i posiada ponadto dopuszczenie dla drzwi
dymoszczelnych.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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25,5

60,95
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5000 N
w lewo / w prawo
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5002-F

Model z prowadnicą zapadki i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5002-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych i dymoszczelnych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5002-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5002-FE

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5002-FF

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-SF U

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5003-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5003-F są jego niewielkie
wymiary. Jest idealnie przystosowany do zastosowań w drzwiach
standardowych i posiada ponadto dopuszczenie dla drzwi
dymoszczelnych. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający
(komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż na drzwiach lewych i prawych oraz w pionie i w
poziomie

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
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59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5003-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5003-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach
standardowych i dymoszczelnych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5003-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5003-FE

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5003-FF

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-SF U

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5011-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5011-F są jego niewielkie
wymiary. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat
zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczep
można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dźwigni
odblokowującej.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

●

●
●
●
●
●
●
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5011-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5011-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5011-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5011-FE

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5011-FF

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje
się w rozdziale Elekrozaczepy sterowane radiolinią

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-SF U

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5012-F

Model z prowadnicą zapadki, mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5012-F są jego niewielkie
wymiary. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie
za pomocą dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe

59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5012-F

Model z prowadnicą zapadki, mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5012-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5012-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5012-FE

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5012-FF

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-SF U

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5013-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubionym o 2 mm
kątownikiem regulacyjnym.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5013-F są jego niewielkie
wymiary. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat
zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczep
można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dźwigni
odblokowującej.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
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59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5013-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubionym o 2 mm
kątownikiem regulacyjnym.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5013-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5013-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5013-FE

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5013-FF

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-SF U

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5021-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5021-F są jego niewielkie
wymiary. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat
zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczep można
wygodnie na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej
o 2 mm dźwigni odblokowującej.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe

59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5021-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5021-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5021-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5021-FE

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5021-FF

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-SF U

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5022-F

Model z prowadnicą zapadki, mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5022-F są jego niewielkie
wymiary. Elektrozaczep można wygodnie na stałe odblokować
mechanicznie za pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe

59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla
drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5022-F

Model z prowadnicą zapadki, mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5022-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5022-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5022-FE

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5022-FF

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-SF U

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5023-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5023-F są jego niewielkie
wymiary. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat
zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczep można
wygodnie na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej
o 2 mm dźwigni odblokowującej.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe

59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5023-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm i pogrubionym o 2
mm kątownikiem regulacyjnym.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A5023-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A5023-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A5023-FE

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

A5023-FF

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-SF U

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5300

Model z wyposażeniem podstawowym.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5300 są jego niewielkie
wymiary. Optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych.

Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączenie do prądu stałego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5300

Model z wyposażeniem podstawowym.
Zastosowanie
A5300--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

Pobór prądu

Tryb ciągły

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

Zestyk chwilowy

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5301

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5301 są jego niewielkie
wymiary. Optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych.

Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączenie do prądu stałego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5301

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.
Zastosowanie
A5301--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

Pobór prądu

Tryb ciągły

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

Zestyk chwilowy

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5300-F

Model z prowadnicą zapadki.
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5300-F są jego niewielkie
wymiary. Optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych.

Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączenie do prądu stałego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5300-F

Model z prowadnicą zapadki.
Zastosowanie
A5300-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

Pobór prądu

Tryb ciągły

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

Zestyk chwilowy

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-SF U

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5301-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).
Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5301-F są jego niewielkie
wymiary. Optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych.

Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączenie do prądu stałego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A5301-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).
Zastosowanie
A5301-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

Pobór prądu

Tryb ciągły

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

Zestyk chwilowy

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-SF U

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4000

Model z wyposażeniem podstawowym.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4000 są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem
stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dzięki dużemu
komfortowi montowania i użytkowania jest optymalnie przystosowany dla producentów drzwi, montażystów oraz użytkowników,
jako nowa część lub uzupełnienie.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna
dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych
Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4000

Model z wyposażeniem podstawowym.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A4000--A

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A4000--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A4000--F

zintegrowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania przez maksymalnie 12 pilotów sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje
się w rozdziale Elekrozaczepy sterowane radiolinią

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4010

Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4010 są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu
prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Za
pomocą dźwigni odblokowującej elektrozaczep można na stałe
odblokować mechanicznie.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna
dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych
Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4010

Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A4010--A

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A4010--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4020

Model z dłuższą o 2 mm mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4020 są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu
prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym.
Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za
pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna
dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych
Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4020

Model z dłuższą o 2 mm mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A4020--A

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A4020--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE

69

Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4001

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4001 są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu
prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym.
Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny),
załączany przez zapadkę zamka.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna
dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych
Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4001

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A4001--A

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A4001--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4011

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4011 są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem
stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dodatkowo
posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez
zapadkę zamka. Za pomocą dźwigni odblokowującej Elektrozaczep
można na stałe odblokować mechanicznie.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych
Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4011

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A4011--A

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A4011--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4021

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4021 są jego niewielkie wymiary,
a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem stałym,
również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dodatkowo posiada on
zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę
zamka. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za
pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna
dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych
Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4021

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A4021--A

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A4021--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4000-F

Model z prowadnicą zapadki.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4000-F są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dzięki
dużemu komfortowi montowania i użytkowania jest optymalnie
przystosowany dla producentów drzwi, montażystów oraz użytkowników, jako nowa część lub uzupełnienie.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna
dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych
Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4000-F

Model z prowadnicą zapadki.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A4000-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A4000-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A4000-FF

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje
się w rozdziale Elekrozaczepy sterowane radiolinią

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4010-F

Model z prowadnicą zapadki i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4010-F są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu
prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym.
Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za
pomocą dźwigni odblokowującej.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna
dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych
Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4010-F

Model z prowadnicą zapadki i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A4010-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A4010-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4020-F

Model z prowadnicą zapadki i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4020-F są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu
prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym.
Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za
pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna
dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych
Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4020-F

Model z prowadnicą zapadki i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A4020-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A4020-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4001-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4001-F są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu
prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym.
Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny),
załączany przez zapadkę zamka.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna
dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych
Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4001-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A4001-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A4001-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4011-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4011-F są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem
stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dodatkowo
posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany
przez zapadkę zamka. Elektrozaczep można na stałe odblokować
mechanicznie za pomocą dźwigni odblokowującej.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna
dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych
Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK

84

Elektrozaczepy GEZE

68,7 x 25,0 x 15,8 mm
3 mm
4,5 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

●

●
●
●
●
●
●

Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4011-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A4011-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A4011-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4021-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4021-F są jego niewielkie wymiary,
a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem stałym,
również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dodatkowo posiada on zestyk
przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka.
Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą
dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna
dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych
Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
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86

Elektrozaczepy GEZE

68,7 x 25,0 x 15,8 mm
3 mm
4,5 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

●

●
●
●
●
●
●

Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4021-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A4021-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A4021-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4000-K

Model z I.S.T.Kingfix.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4000-K są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dzięki
dużemu komfortowi montowania i użytkowania jest optymalnie
przystosowany dla producentów drzwi, montażystów oraz użytkowników, jako nowa część lub uzupełnienie.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna
dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych
Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4000-K

Model z I.S.T.Kingfix.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A4000-KA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A4000-KB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

A4000-KF

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje
się w rozdziale Elekrozaczepy sterowane radiolinią

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-KF 01

SB-KF 02

SB-KF 03

SB-KF 04

SB-KF 02 R

SB-KF 03 R

SB-KF 04 R

SB-KF 05 R

SB-KF 05

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4010-K

Model z I.S.T.Kingfix i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4010-K są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu
prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym.
Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za
pomocą dźwigni odblokowującej.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna
dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych
Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4010-K

Model z I.S.T.Kingfix i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A4010-KA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A4010-KB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-KF 01

SB-KF 02

SB-KF 03

SB-KF 04

SB-KF 02 R

SB-KF 03 R

SB-KF 04 R

SB-KF 05 R

SB-KF 05

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4020-K

Model z I.S.T.Kingfix i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4020-K są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu
prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym.
Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za
pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna
dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych
Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4020-K

Model z I.S.T.Kingfix i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A4020-KA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A4020-KB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-KF 01

SB-KF 02

SB-KF 03

SB-KF 04

SB-KF 02 R

SB-KF 03 R

SB-KF 04 R

SB-KF 05 R

SB-KF 05

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4001-K

Model z I.S.T.Kingfix i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4001-K są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu
prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym.
Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny),
załączany przez zapadkę zamka.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna
dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych
Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4001-K

Model z I.S.T.Kingfix i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A4001-KA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A4001-KB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-KF 01

SB-KF 02

SB-KF 03

SB-KF 04

SB-KF 02 R

SB-KF 03 R

SB-KF 04 R

SB-KF 05 R

SB-KF 05

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE

95

Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4011-K

Model z I.S.T.Kingfix, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4011-K są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem
stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dodatkowo
posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez
zapadkę zamka. Za pomocą dźwigni odblokowującej Elektrozaczep
można na stałe odblokować mechanicznie.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna
dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych
Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4011-K

Model z I.S.T.Kingfix, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A4011-KA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A4011-KB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-KF 01

SB-KF 02

SB-KF 03

SB-KF 04

SB-KF 02 R

SB-KF 03 R

SB-KF 04 R

SB-KF 05 R

SB-KF 05

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4021-K

Model z I.S.T.Kingfix, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4021-K są jego niewielkie wymiary,
a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem stałym,
również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dodatkowo posiada on zestyk
przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka.
Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą
dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych
Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE
A4021-K

Model z I.S.T.Kingfix, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

A4021-KA

optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

A4021-KB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-KF 01

SB-KF 02

SB-KF 03

SB-KF 04

SB-KF 02 R

SB-KF 03 R

SB-KF 04 R

SB-KF 05 R

SB-KF 05

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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ELEKTROZACZEPY WEKTOROWE
A4300

Model z wyposażeniem podstawowym.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4300 są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem
stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dzięki dużemu
komfortowi montowania i użytkowania jest optymalnie przystosowany dla producentów drzwi, montażystów oraz użytkowników,
jako nowa część lub uzupełnienie.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączenie do prądu stałego oraz bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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68,7 x 25,0 x 15,8 mm
3 mm
4,5 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY WEKTOROWE
A4300

Model z wyposażeniem podstawowym.
Zastosowanie
A4300--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY WEKTOROWE
A4301

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4301 są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu
prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym.
Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny),
załączany przez zapadkę zamka.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączenie do prądu stałego oraz bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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68,7 x 25,0 x 15,8 mm
3 mm
4,5 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY WEKTOROWE
A4301

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.
Zastosowanie
A4301--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY WEKTOROWE
A4300-F

Model z prowadnicą zapadki.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4300-F są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dzięki
dużemu komfortowi montowania i użytkowania jest optymalnie
przystosowany dla producentów drzwi, montażystów oraz użytkowników, jako nowa część lub uzupełnienie.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączenie do prądu stałego oraz bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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3 mm
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5000 N
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY WEKTOROWE
A4300-F

Model z prowadnicą zapadki.
Zastosowanie
A4300-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY WEKTOROWE
A4301-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4301-F są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu
prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym.
Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny),
załączany przez zapadkę zamka.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączenie do prądu stałego oraz bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY WEKTOROWE
A4301-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).
Zastosowanie
A4301-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE

107

Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY WEKTOROWE
A4300-K

Model z I.S.T.Kingfix.
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4300-K są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dzięki
dużemu komfortowi montowania i użytkowania jest optymalnie
przystosowany dla producentów drzwi, montażystów oraz użytkowników, jako nowa część lub uzupełnienie.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączenie do prądu stałego oraz bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY WEKTOROWE
A4300-K

Model z I.S.T.Kingfix.
Zastosowanie
A4300-KB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-KF 01

SB-KF 02

SB-KF 03

SB-KF 04

SB-KF 02 R

SB-KF 03 R

SB-KF 04 R

SB-KF 05 R

SB-KF 05

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE

109

Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY WEKTOROWE
A4301-K

Model z I.S.T.Kingfix i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).
Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4301-K są jego niewielkie
wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu
prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym.
Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny),
załączany przez zapadkę zamka.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne
otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączenie do prądu stałego oraz bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY WEKTOROWE
A4301-K

Model z I.S.T.Kingfix i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).
Zastosowanie
A4301-KB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-KF 01

SB-KF 02

SB-KF 03

SB-KF 04

SB-KF 02 R

SB-KF 03 R

SB-KF 04 R

SB-KF 05 R

SB-KF 05

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE
FT500

Model z wyposażeniem podstawowym.
Zaletą kompaktowego przeciwpożarowego elektrozaczepu FT500
są jego niewielkie wymiary. Optymalny do zastosowania w drzwiach
przeciwpożarowych.

Cechy produktu
•• dopuszczenie MPA dla drzwi przeciwpożarowych
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE
FT500

Model z wyposażeniem podstawowym.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

FT500--A

optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

FT500--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

FT500--E

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

FT500--F

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje
się w rozdziale Elekrozaczepy sterowane radiolinią.

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE
FT501

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.
Zaletą kompaktowego przeciwpożarowego elektrozaczepu FT501
są jego niewielkie wymiary. Optymalny do zastosowania w drzwiach
przeciwpożarowych.

Cechy produktu
•• dopuszczenie MPA dla drzwi przeciwpożarowych
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE
FT501

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

FT501--A

optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

FT501--B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

FT501--E

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

FT501--F

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje
się w rozdziale Elekrozaczepy sterowane radiolinią.

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE
FT500-F

Model z prowadnicą zapadki.
Zaletą kompaktowego przeciwpożarowego elektrozaczepu FT500-F
są jego niewielkie wymiary. Optymalny do zastosowania w drzwiach
przeciwpożarowych.

Cechy produktu
•• dopuszczenie MPA dla drzwi przeciwpożarowych
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy GEZE

59,5 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6,5 mm
8 000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE
FT500-F

Model z prowadnicą zapadki.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

FT500-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

FT500-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

FT500-FE

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

FT500-FF

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje
się w rozdziale Elekrozaczepy sterowane radiolinią.

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE
FT501-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).
Zaletą kompaktowego przeciwpożarowego elektrozaczepu FT501-F
są jego niewielkie wymiary. Optymalny do zastosowania w drzwiach
przeciwpożarowych.

Cechy produktu
•• dopuszczenie MPA dla drzwi przeciwpożarowych
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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3 mm
6,5 mm
8 000 N
w lewo / w prawo
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE
FT501-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

FT501-FA

optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych

500 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

FT501-FB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

FT501-FE

idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem
wstępnym przy napięciu stałym

200 mA (przy 8-11 V)
50 mA (przy 12-24 V)

8-28 V
DC

8-28 V
AC/DC

FT501-FF

wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów
sterujących

200 mA (przy 12 V)

12 V DC

Więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje
się w rozdziale Elekrozaczepy sterowane radiolinią.

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE
FT200S

Model z wyposażeniem podstawowym.
Przeciwpożarowy elektrozaczep SILENCE FT200S amortyzuje
uderzenie zapadki elektrozaczepu i zapewnia jej ostrożny powrót
do położenia wyjściowego. Optymalny do zastosowania w drzwiach
przeciwpożarowych, w których ze względu na warunki lokalne nie
powinny występować odgłosy uderzenia.

Cechy produktu
•• bez odgłosu uderzenieu
•• regulowana zapadka promieniowa 4 mm
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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69,0 x 28,0 x 20,5 mm
4 mm
6,5 mm
10 000 N
w lewo / w prawo
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE
FT200S

Model z wyposażeniem podstawowym.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

FT200S-A

optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych

600 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

FT200S-B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE
FT201S

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.
Przeciwpożarowy elektrozaczep SILENCE FT201S amortyzuje uderzenie zapadki elektrozaczepu i zapewnia jej ostrożny powrót do
położenia wyjściowego. Optymalny do zastosowania w drzwiach
przeciwpożarowych, w których ze względu na warunki lokalne nie
powinny występować odgłosy uderzenia.
Cechy produktu
•• bez odgłosu uderzenieu
•• regulowana zapadka promieniowa 4 mm
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE
FT201S

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

FT201S-A

optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych

600 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

FT201S-B

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HZ U

SB-KL 130

SB-WI L

SB-WI R

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE
FT200SF

Model z prowadnicą zapadki.
Przeciwpożarowy Elektrozaczep SILENCE FT200SF amortyzuje
uderzenie zapadki elektrozaczepu i zapewnia jej ostrożny powrót
do położenia wyjściowego. Optymalny do zastosowania w drzwiach
przeciwpożarowych, w których ze względu na warunki lokalne nie
powinny występować odgłosy uderzenia
Cechy produktu
•• bez odgłosu uderzenia
•• regulowana zapadka promieniowa 4 mm
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE
FT200SF

Model z prowadnicą zapadki.
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

FT200SFA

optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych

600 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

FT200SFB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE
FT201SF

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).
Przeciwpożarowy Elektrozaczep SILENCE FT201SF amortyzuje uderzenie zapadki elektrozaczepu i zapewnia jej ostrożny powrót do
położenia wyjściowego. Optymalny do zastosowania w drzwiach
przeciwpożarowych, w których ze względu na warunki lokalne nie
powinny występować odgłosy uderzenia.
Cechy produktu
•• bez odgłosu uderzenia
•• regulowana zapadka promieniowa 4 mm
•• podłączanie do prądu stałego lub i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE
FT201SF

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).
Zastosowanie

Pobór prądu

Tryb ciągły

Zestyk chwilowy

FT201SFA

optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych

600 mA (przy 6 V)
300 mA (przy 12 V)

6 lub 12 V
DC ± 15%

6-24 V
AC/DC

FT201SFB

optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu

200 mA (przy 12 V)
100 mA (przy 24 V)

12 lub 24 V
DC ± 15%

12-48 V
AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe
SB-HF U

SB-HF U RSK

SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria
NT12-500

NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria
Elektrozaczepy GEZE
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY STEROWANE PILOTEM
A5000--F

Model z wyposażeniem podstawowym.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Dane elektryczne
pobór prądu
tryb ciągły
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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Elektrozaczepy GEZE

59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

200 mA (przy 12 V)
12 V DC
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ELEKTROZACZEPY STEROWANE PILOTEM
A5010--F

Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Dane elektryczne
pobór prądu
tryb ciągły

59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

200 mA (przy 12 V)
12 V DC

Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY STEROWANE PILOTEM
A5001--F

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Dane elektryczne
pobór prądu
tryb ciągły
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

200 mA (przy 12 V)
12 V DC
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ELEKTROZACZEPY STEROWANE PILOTEM
A5011--F

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Dane elektryczne
pobór prądu
tryb ciągły

59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

200 mA (przy 12 V)
12 V DC

Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy

●

●
●
●
●
●
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ELEKTROZACZEPY STEROWANE PILOTEM
A5000-FF

Model z prowadnicą zapadki.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Dane elektryczne
pobór prądu
tryb ciągły
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

200 mA (przy 12 V)
12 V DC

●
●

●

●
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ELEKTROZACZEPY STEROWANE PILOTEM
A5010-FF

Model z prowadnicą zapadki i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Dane elektryczne
pobór prądu
tryb ciągły

59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

200 mA (przy 12 V)
12 V DC

Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy

●

●
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Elektrozaczepy

ELEKTROZACZEPY STEROWANE PILOTEM
A5001-FF

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Dane elektryczne
pobór prądu
tryb ciągły
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

200 mA (przy 12 V)
12 V DC

●
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ELEKTROZACZEPY STEROWANE PILOTEM
A5011-FF

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.
Cechy produktu
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Dane elektryczne
pobór prądu
tryb ciągły

59,9 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

200 mA (przy 12 V)
12 V DC

Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy

●
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ELEKTROZACZEPY STEROWANE PILOTEM
A4000--F

Model z wyposażeniem podstawowym.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Dane elektryczne
pobór prądu
tryb ciągły
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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68,7 x 25,0 x 15,8 mm
3 mm
4,5 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

200 mA (przy 12 V)
12 V DC

●
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ELEKTROZACZEPY STEROWANE PILOTEM
A4000-FF

Model z prowadnicą zapadki.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Dane elektryczne
pobór prądu
tryb ciągły

68,7 x 25,0 x 15,8 mm
3 mm
4,5 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

200 mA (przy 12 V)
12 V DC

Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy

●

●

●
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ELEKTROZACZEPY STEROWANE PILOTEM
A4000-KF

Model z I.S.T.Kingfix.
Cechy produktu
•• dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
•• skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu
wstępnym
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
•• podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Dane elektryczne
pobór prądu
tryb ciągły
Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK

138

Elektrozaczepy GEZE

68,7 x 25,0 x 15,8 mm
3 mm
4,5 mm
5000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

200 mA (przy 12 V)
12 V DC

●
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ELEKTROZACZEPY STEROWANE PILOTEM
FT500--F

Model z wyposażeniem podstawowym.
Cechy produktu
•• dopuszczenie MPA dla drzwi przeciwpożarowych
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Dane elektryczne
pobór prądu
tryb ciągły

59,5 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6,5 mm
8 000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

200 mA (przy 12 V)
12 V DC

Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy

●

●
●
●
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ELEKTROZACZEPY STEROWANE PILOTEM
FT501--F

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.
Cechy produktu
•• dopuszczenie MPA dla drzwi przeciwpożarowych
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Dane elektryczne
pobór prądu
tryb ciągły

200 mA (przy 12 V)
12 V DC

Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy

8,9

NC
NO
C

8,8
5,8
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59,5 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6,5 mm
8 000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie
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ELEKTROZACZEPY STEROWANE PILOTEM
FT500-FF

Model z prowadnicą zapadki.
Cechy produktu
•• dopuszczenie MPA dla drzwi przeciwpożarowych
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Dane elektryczne
pobór prądu
tryb ciągły

59,5 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6,5 mm
8 000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie

200 mA (przy 12 V)
12 V DC

Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy

●
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ELEKTROZACZEPY STEROWANE PILOTEM
FT501-FF

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).
Cechy produktu
•• dopuszczenie MPA dla drzwi przeciwpożarowych
•• zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
•• duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej
cewki
•• podłączanie do prądu stałego i przemiennego
•• wbudowana bipolarna dioda ochronna
•• montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne
wymiary (wys. x głęb. x szer.)
regulowana zapadka promieniowa
głębokość wsunięcia zapadki
siła przytrzymująca maks.
kierunek zgodny z DIN
położenie montażowe
Dane elektryczne
pobór prądu
tryb ciągły

200 mA (przy 12 V)
12 V DC

Funkcje
zastosowanie standardowe
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych
prowadnica zapadki zamka
I.S.T.Kingfix
odblokowanie mechaniczne
styk komunikatu zwrotnego
wbudowana bipolarna dioda ochronna
technologia podwójnej cewki
prąd roboczy
prąd spoczynkowy
● = TAK
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59,5 x 25,5 x 15,8 mm
3 mm
6,5 mm
8 000 N
w lewo / w prawo
w pionie / w poziomie
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BLACHY ZACZEPOWE
SB-HZ U

Kątowa z wycięciem na rygiel
Dane techniczne
wysokość
szerokość
materiał
grubość materiału
kierunek zgodny z DIN

250 mm
25 mm
stal nierdzewna
3 mm
w lewo / w prawo

SB-KL 130

Krótka, płaska blacha zaczepowa, narożna bez
wycięcia na rygiel
Dane techniczne
wysokość
szerokość
materiał
grubość materiału
kierunek zgodny z DIN

130 mm
25 mm
stal nierdzewna
3 mm
w lewo / w prawo

SB-HF U

Płąska blacha zaczepowa, kątowa z wycięciem
na rygiel zamka, przeznaczona do elektrozaczepów z prowadnicą zapadki
Dane techniczne
wysokość
szerokość
materiał
grubość materiału
kierunek zgodny z DIN

250 mm
34 mm
stal nierdzewna
3 mm
w lewo / w prawo

Elektrozaczepy GEZE
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BLACHY ZACZEPOWE
SB-HF U RSK

Kątowa z wycięciem na rygiel oraz
z wyposażeniem dla zestyku przełączającego rygla
Dane techniczne
wysokość
szerokość
materiał
grubość materiału
kierunek zgodny z DIN

250 mm
34 mm
stal nierdzewna
3 mm
w lewo / w prawo

SB-SF U

Kątowy i z wycięciem na rygiel
Dane techniczne
wysokość
szerokość
materiał
grubość materiału
kierunek zgodny z DIN

230 mm
43 mm
stal nierdzewna
3 mm
w lewo / w prawo

SB-NF1 U

Blacha zaczepowa z płetwą, kątowa, z wycięciem na rygiel zamka, z wyposażeniem dla
zestyku przełączającego rygla, przeznaczona do
elektrozaczepów z prowadnicą zapadki
Dane techniczne
wysokość
250 mm
szerokość
44 mm
materiał
stal nierdzewna
grubość materiału
3 mm
kierunek zgodny z DIN
w lewo / w prawo
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BLACHY ZACZEPOWE
SB-KF 01

Płąska blacha zaczepowa, krótka, kątowa, bez
wycięcia na rygiel zamka, przeznaczona do elektrozaczepów z prowadnicą zapadki I.S.T.Kingfix
Dane techniczne
wysokość
szerokość
materiał
grubość materiału
kierunek zgodny z DIN

150 mm
34 mm
stal nierdzewna
3 mm
w lewo / w prawo

SB-KF 02

Płąska blacha zaczepowa, kątowa, z wycięciem
na rygiel zamka, przeznaczona elektrozaczepów z prowadnicą zapadki I.S.T.Kingfix
Dane techniczne
wysokość
szerokość
materiał
grubość materiału
kierunek zgodny z DIN

250 mm
23,7 mm
stal nierdzewna
3 mm
w lewo / w prawo

SB-KF 03

Blacha zaczepowa z płetwą, kątowa, z wycięciem na rygiel zamka, przeznaczona do elektrozaczepów z prowadnicą zapadki I.S.T.Kingfix
Dane techniczne
wysokość
szerokość
materiał
grubość materiału
kierunek zgodny z DIN

250 mm
44 mm
stal nierdzewna
3 mm
w lewo / w prawo
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BLACHY ZACZEPOWE
SB-KF 04

Płaska blacha zaczepowa, zaokrąglona, z wycięciem na rygiel zamka, przeznaczona do elektrozaczepów z prowadnicą zapadki I.S.T.Kingfix
Dane techniczne
wysokość
szerokość
materiał
grubość materiału
kierunek zgodny z DIN

250 mm
37,5 mm
stal nierdzewna
3 mm
w lewo / w prawo

SB-KF 05

Płaska blacha zaczepowa, kątowa, z wycięciem
na rygiel zamka, przeznaczona do elektrozaczepów z prowadnicą zapadki I.S.T.Kingfix
Dane techniczne
wysokość
szerokość
materiał
grubość materiału
kierunek zgodny z DIN

250 mm
22 mm
stal nierdzewna
3 mm
w lewo / w prawo

SB-KF 02 R

Płąska blacha zaczepowa, kątowa, z wycięciem
na rygiel zamka, z wyposażeniem dla zestyku
przełączającego rygla, przeznaczona do elektrozaczepów z prowadnicą zapadki I.S.T.Kingfix
Dane techniczne
wysokość
szerokość
materiał
grubość materiału
kierunek zgodny z DIN
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280 mm
23,7 mm
stal nierdzewna
3 mm
w lewo / w prawo
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BLACHY ZACZEPOWE
SB-KF 03 R

Płaska blacha zaczepowa z płetwą, kątowa, z
wycięciem na rygiel zamka, z wyposażeniem
dla zestyku przełączającego rygla, przeznaczona do elektrozaczepów z prowadnicą zapadki
I.S.T.Kingfix
Dane techniczne
wysokość
szerokość
materiał
grubość materiału
kierunek zgodny z DIN

280 mm
44 mm
stal nierdzewna
3 mm
w lewo / w prawo

SB-KF 04 R

Płaska blacha zaczepowa, zaokrąglona, z
wycięciem na rygiel zamka, z wyposażeniem
dla zestyku przełączającego rygla, przeznaczona do elektrozaczepów z prowadnicą zapadki
I.S.T.Kingfix
Dane techniczne
wysokość
szerokość
materiał
grubość materiału
kierunek zgodny z DIN

280 mm
30 mm
stal nierdzewna
3 mm
w lewo / w prawo

SB-KF 05 R

Płaska blacha zaczepowa, kątowa, z wycięciem
na rygiel zamka, z wyposażeniem dla zestyku
przełączającego rygla, przeznaczona do elektrozaczepów z prowadnicą zapadki I.S.T.Kingfix
Dane techniczne
wysokość
szerokość
materiał
grubość materiału
kierunek zgodny z DIN

270 mm
22 mm
stal nierdzewna
3 mm
w lewo / w prawo
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BLACHY ZACZEPOWE
SB-WI L

Kątowy zaczep metalowy DIN L
Dane techniczne
wysokość
szerokość
głębokość
materiał
grubość materiału
kierunek zgodny z DIN

250 mm
25 mm
32 mm
cynkowany /
stal nierdzewna
2 mm / 3 mm
z lewej

SB-WI R

Blacha zaczepowa kątowa DIN R
Dane techniczne
wysokość
szerokość
głębokość
materiał
grubość materiału
kierunek zgodny z DIN
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250 mm
25 mm
32 mm
cynkowany /
stal nierdzewna
2 mm / 3 mm
z prawej

Elektrozaczepy

AKCESORIA
Element wymienny FA050-500 / FA050-500F
Model bez funkcji elektrycznej
Dane techniczne
wysokość
szerokość
głębokość
zapadka regulowana
materiał
kierunek zgodny z DIN

Model z rolką ślizgową

60 mm
18 mm
12 mm
●
stal nierdzewna
w lewo / w prawo

Pilot 1-kanałowy

5s
●
●

Zestyk przełączający rygla RSK 1000

110 mm
24 mm
40 mm
11 mm
stal nierdzewna
w lewo / w prawo

Kluczyk z pilotem do odblokowywania drzwi na
czas 5 / 60 sekund
Dane techniczne
czas odblokowania
odblokowanie ciągłe
ponowne zablokowanie

5 / 60 s
●
●

Zasilacz NT12-500

Do kontroli zablokowania drzwi
Dane techniczne
długość kabla przyłączeniowego
stopień ochrony
VDS klasa C

Dane techniczne
wysokość
szerokość
głębokość
wycięcie zapadki
materiał
kierunek zgodny z DIN

Pilot 4-kanałowy

Kluczyk z pilotem do odblokowywania drzwi na
czas 5 sekund odpowiedni dla elektrozaczepów
Dane techniczne
czas odblokowania
odblokowanie ciągłe
ponowne zablokowanie

Zamek zapadkowy FS100--0

4m
IP 67
●

Pasuje do wszystkich standardowych puszek
rozdzielczych
Dane techniczne
napięcie robocze
230 V
napięcie znamionowe
12 V DC
pobór prądu
500 mA (przy 12 V)

Zasilacz NT24-250
Pasuje do wszystkich standardowych puszek
rozdzielczych
Dane techniczne
napięcie robocze
230 V
napięcie znamionowe
24 V DC
pobór prądu
250 mA (przy 24 V)
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FUNKCJE I POJĘCIA
Dźwignia odblokowująca
Mechaniczne odblokowanie można uruchomić przy pomocy dźwigni. Funkcja elektrozaczepu zostaje w ten sposób wyłączona. Zapadka elektrozaczepu jest ruchoma i drzwi
można otwierać z dowolną częstotliwością.
Zestyk
Zestyk – określany często również jako łącznik drzwiowy lub łącznik zwrotny – uruchamiany jest poprzez suwak uruchamiający przez zatrzaskującą się zapadkę zamka. Elektrozaczep funkcjonuje w ten sposób jako łącznik i może podawać status drzwi (otwarte/
zamknięte). Warunkiem nienagannego funkcjonowania jest prawidłowe ustawienie
zapadki zamka w zapadce elektrozaczepu.
Prowadnica zapadki
Prowadnica zapadki prowadzi zapadkę na wysokość blachy zaczepowej. Tym samym
przy drzwiach bezprzylgowych przestaje być konieczne wykonanie wgłębienia profilu.
Odpowiednia blacha zaczepowa musi być przy tym dostosowana do danej sytuacji
montażowej.
Prowadnica zapadki I.S.T. Kingfix
Dla wprowadzonej w typoszeregu A4000 prowadnicy zapadki I.S.T. Kingfix wystarczająca
jest głębokość montażowa wynosząca 12 mm od linii przykręcania, dzięki czemu jest
ona kompatybilna z produktami konkurentów.
Regulowana zapadka promieniowa
Elektrozeczepy dysponują zapadką promieniową regulowaną w zakresie 3 mm, raster
0,75 mm (oprócz FT200S 4 mm).
Prąd roboczy
W stanie bezprądowym elektrozaczep jest zablokowany. Po przyłożeniu napięcia roboczego elektrozaczep zostaje odblokowany.
Prąd spoczynkowy
Elektrozaczep jest zablokowany, dopóki płynie prąd. Jeżeli strumień prądu zostanie
wyłączony lub w przypadku zaniku prądu – przerwany, elektrozaczep zostanie odblokowany.
Zestyk chwilowy
W podanym zakresie napięcia elektrozaczep może być sterowany przez czas do 1 minuty.
Tryb ciągły
W podanym zakresie napięcia elektrozaczep może być sterowany w sposób ciągły.
Procesor sygnałowy z trybem oszczędzania prądu (wersja napięcia „E”)
Odblokowanie elektrozaczepu przy obciążeniu wstępnym wynoszącym ok. 350 N. Po
odblokowaniu elektrozaczep przełącza się na tryb oszczędzania prądu, co obniża zużycie prądu do 75 %.
Bipolarna dioda ochronna EMC
Dioda ochronna jest zintegrowana seryjnie we wszystkich typoszeregach. Chroni ona
przyłączone komponenty elektroniczne, takie jak np. sterowanie napędu drzwi obrotowych, przed napięciem powrotnym, indukowanym przez elektrozaczep przy wyłączaniu.
Technologia podwójnej cewki
Technologia podwójnej cewki umożliwia, w stosunku do tradycyjnych cewek elektrozaczepów, uzyskanie większego zakresu napięcia roboczego.
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SCHEMAT PRZYŁĄCZY
A4000 / A5000 / FT500
Przyłącze
Typ A

Połączenie
szeregowe

Typ B

Napięcie

Prąd

6 V AC/DC ± 15%
6-12 V AC/DC

0,5 A
0,5-1 A

Połączenie 12 V AC/DC ± 15%
12-24 V AC/DC
równoległe

0,3 A
0,3-0,5 A

Połączenie
szeregowe

12 V AC/DC ± 15%
12-24 V AC/DC

0,2 A
0,2-0,4 A

Połączenie 24 V AC/DC ± 15%
24-48 V AC/DC
równoległe

0,1 A
0,1-0,2 A

Typ E

8-11 V AC/DC

0,2 A

11-28 V AC/DC

0,05 A

12 V DC ± 15%

0,2 A

Napięcie

Prąd

6 V AC/DC ± 15%
6-12 V AC/DC

0,6 A
0,6-1,2 A

Połączenie 12 V AC/DC ± 15%
12-24 V AC/DC
równoległe

0,3 A
0,3-0,5 A

Czas włączenia

Typ F

FT200
Przyłącze
Typ A

Typ B

Połączenie
szeregowe

Połączenie
szeregowe

12 V AC/DC ± 15%
12-24 V AC/DC

Połączenie 24 V AC/DC ± 15%
24-48 V AC/DC
równoległe

Czas włączenia

0,5 A
0,5-1 A

2

0,3 A
0,3-0,5 A

2
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P.O. Box 1363
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Germany
GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 7152 203 0
Telefax +49 7152 203 310
www.geze.com
Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Tel. +49 7152 203 594
Fax +49 7152 203 438
leonberg.de@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 7152 203 6440
Fax +49 7152 203 77050
muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Süd
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 859
service-muenchen.de@geze.com
GEZE Service GmbH
Niederlassung Mitte
Oberurseler Str. 69
61440 Oberursel
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 659
service-oberursel.de@geze.com
GEZE Service GmbH
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 559
service-duesseldorf.de@geze.com
GEZE Service GmbH
Niederlassung Ost
Albert-Einstein-Ring 5
14532 Kleinmachnow bei Berlin
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 759
service-berlin.de@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 22 26973995
Fax +86 22 26972702
chinasales@geze.com.cn
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Jia Little Exhibition Center
Room C 2-102
Shenzhuan Rd. 6000
201619 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 21 52340960
Fax +86 21 64472007
chinasales@geze.com.cn
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17 C 3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86 20 38731842
Fax +86 20 38731834
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
Branch Office Beijing
Room 04-05, 7th Floor
GEZE Service GmbH
Red Sandalwood Plaza
Niederlassung Nord
Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG) No. 27 Jianguo Road
Chaoyang District
22045 Hamburg
100024 Beijing, P.R.China
Tel. +49 1802 923392
Tel. +86 10 85756009
Fax +49 7152 9233 459
Fax +86 10 85758079
service-hamburg.de@geze.com
GEZE GmbH
chinasales@geze.com.cn
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Austria
Adenauerallee 2
France
GEZE Austria
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
GEZE France S.A.R.L.
Wiener Bundesstrasse 85
Tel. +49 7152 203 6888
ZAC de l’Orme Rond
A-5300 Hallwang
Fax +49 7152 203 6891
RN 19
Tel: +43 6225 87180
frankfurt.de@geze.com
77170 Servon
Fax: +43 6225 87180 299
Tel. +33 1 606260 70
austria.at@geze.com
GEZE GmbH
Fax +33 1 606260 71
Niederlassung West
france.fr@geze.com
Baltic States –
Heltorfer Straße 12
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40472 Düsseldorf
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Tel. +371 678960 35
Tel. +49 7152 203 6770
GEZE Hungary Kft.
baltic-states@geze.com
Fax +49 7152 203 76770
Hungary-2051 Biatorbágy
duesseldorf.de@geze.com
Vendel Park
Benelux
Huber u. 1.
GEZE Benelux B.V.
GEZE GmbH
Tel. +36 23532 735
Industrieterrein Kapelbeemd
Niederlassung Nord
Fax +36 23532 738
Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG) Steenoven 36
office-hungary@geze.com
5626 DK Eindhoven
22045 Hamburg
Tel. +31 4026290 80
Tel. +49 7152 203 6602
Iberia
Fax +31 4026290 85
Fax +49 7152 203 76608
GEZE Iberia S.R.L.
benelux.nl@geze.com
hamburg.de@geze.com
C/ Andorra 24
08830 Sant Boi de Llobregat
Bulgaria
GEZE Service GmbH
(Barcelona)
GEZE Bulgaria - Trade
Niederlassung Süd-West
Tel. +34 902194 036
Representative Office
Reinhold-Vöster-Straße 25
Fax +34 902194 035
Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
71229 Leonberg
info@geze.es
1172 Sofia
Tel. +49 1802 923392
Tel. +359 247043 73
Fax +49 7152 9233 359
India
Fax +359 247062 62
service-leonberg.de@geze.com
GEZE India Private Ltd.
office-bulgaria@geze.com
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
PRZEDSTAWICIEL GEZE
Tel. +91 44 406169 00
Fax +91 44 406169 01
office-india@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Albert-Einstein-Ring 5
14532 Kleinmachnow bei Berlin
Tel. +49 7152 203 6840
Fax +49 7152 203 76849
berlin.de@geze.com
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Italy
GEZE Italia S.r.l
Sede di Vimercate
Via Fiorbellina 20
20871 Vimercate (MB)
Tel. +39 0399530401
Fax+39 039 9530459/419
italia.it@geze.com
Sede di Roma
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39 039 9530401
Fax +39 039 9530449
italia.it@geze.com
Poland
GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Marywilska 24
03-228 Warszawa
Tel. +48 224 404 440
Fax +48 224 404 400
geze.pl@geze.com
Romania
GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park,
Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Tel.: +40 212507 750
Fax: +40 316201 258
office-romania@geze.com
Russia
OOO GEZE RUS
Gamsonovskiy Per. 2
115191 Moscow
Tel. +7 495 93306 59
Fax +7 495 93306 74
office-russia@geze.com
Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46 87323 400
Fax +46 87323 499
sverige.se@geze.com
Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47 63957 200
Fax +47 63957 173
norge.se@geze.com
Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45 463233 24
Fax +45 463233 26
danmark.se@geze.com
Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent
#23-75 Wcega Tower
Singapore 658065
Tel: +65 6846 1338
Fax: +65 6846 9353
gezesea@geze.com.sg

South Africa
Geze South Africa (Pty) Ltd.
GEZE, Building 3, 1019 Morkels Close
Midrand 1685
Tel: + 87 94337 88
Fax: + 86 66137 52
info@gezesa.co.za
Switzerland
GEZE Schweiz AG
Zelglimatte 1A
6260 Reiden
Tel. +41 62 28554 00
Fax +41 62 28554 01
schweiz.ch@geze.com
Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Sti.
İstanbul Anadolu Yakası Organıze
Sanayı Bolgesi
Gazi Bulvari Caddesi 8.Sokak No:8
Tuzla-Istanbul
Tel. + 90 216 45543 15
Fax + 90 216 45582 15
office-turkey@geze.com
Ukraine
LLC GEZE Ukraine
17 Viskozna street,
Building 93-B, Office 12
02660 Kyiv
Tel./Fax +38 445012225
office-ukraine@geze.com
United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971 48833 112
Fax +971 48833 240
gezeme@geze.com
United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 15434430 00
Fax +44 15434430 01
info.uk@geze.com

