ZAMKI
ELEKTROMAGNETYCZNE

INSTRUKCJA MONTA¯U

1. Przeznaczenie
Zamki elektromagnetyczne O&C przeznaczone do zabezpieczania ka¿dego typu
drzwi: otwierane do rodka lub na zewn¹trz, pojedyncze, podwójne jak równie¿
obrotowe, i wykonanych z ró¿nych materia³ów: drewno, szk³o, aluminium, blacha,
drzwi przesuwne. Najlepiej instalowaæ tam gdzie s¹ drzwi bezpieczeñstwa, wyjcia
awaryjne, przeciwpo¿arowe, oraz wiele innych wyjæ gdzie jest potrzebna kontrola
dostêpu.
Zamki tego typu znajduj¹ zastosowanie w: szpitalach, mieszkaniach, kompleksach
rozrywkowych, lotniskach, hotelach, biurach handlowych, urzêdach, bankach,
szko³ach, bibliotekach, s¹dach, poprawczakach, salach komputerowych, sklepach,
supermarketach.
2. Dane techniczne
Zamki elektromagnetyczne wykonane s¹ z jednolitego bloku prasowanej stali.
Modele O&C dzielimy na dwa zasadnicze typy ze wzglêdu na sposób monta¿u:
a. Do monta¿u w ocie¿nicy drzwi
ME 100
26 mm

30mm

233 mm
202 mm

ME 101
26 mm

30mm

229 mm

202 mm

b. Do monta¿u na ocie¿nicy drzwi.
ME 400
40 mm
31 mm

35 mm

202 mm
265 mm

525 mm
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31 mm

35 mm

ME 500

185 mm

35mm

P³ytka zwieraj¹ca

12 mm

Parametry elektryczne dla ca³ej rodziny zamków elektromagnetycznych s¹
takie same
Napiêcie zasilania:...........
Pobór pr¹du:....................
Si³¹ przyci¹gania:.............
Dopuszczalna szczelina:.
Obudowa:........................

12 lub 24 V DC
dla 12 V 500 mA dla 24 V 250 mA
3000 N
drzwi 3 mm
stal krzemowa

Uwaga! Opisane zamki rodziny O&C zasilane s¹ napiêciem sta³ym
Przed przyst¹pieniem do monta¿u proszê dok³adnie zapoznaæ siê z opisem i
rysunkami zamieszczonymi w dalszej czêci instrukcji.
Zamieszczone przekroje i rzuty rysunków u³atwi¹ i unaoczni¹ w prosty sposób jak
zamontowaæ wybrany zamek elektromagnetyczny.
Typowe sposoby monta¿u
Drzwi pojedyncze z g³êbok¹ futryn¹ uchylne

Drzwi pojedyncze uchylne

Drzwi podwójne z g³êbok¹ futryn¹ uchylne
Przesuwne
drzwi/okno

Drzwi podwójne uchylne

str.2

Sposoby mocowania kompletnego zamka
OCIE¯NICA

Kszta³tka monta¿owa
Kszta³tka monta¿owa

DRZWI

Ocie¿nica
Drzwi

Elektromagnes
P³ytka zwieraj¹ca

P³ytka zwieraj¹ca

Rys. 1

Elektromagnes

Rys. 2

Jak widaæ na zamieszczonych rysunkach(Rys. 1,2) elektromagnes montujemy na
ocie¿nicy a p³ytkê zwieraj¹c¹ na samych drzwiach. Zwracamy szczególn¹ uwagê
na to aby zamek zamontowaæ od strony zabezpieczanego pomieszczenia a nie od
zewn¹trz. Optymalny uk³ad dla naszych drzwi dobieramy wg rys.3 (otwieranych na
zewn¹trz) lub rys. 4 (otwieranych do wewn¹trz).
Krzta³tkê monta¿ow¹ wybieramy z rys 5,6,7,8 dla wybranego uk³adu drzwi
z rys. 3,4.
Uwaga! Przy wyborze miejsca monta¿u elektromagnesu nale¿y uwzglêdniæ
sposób poprowadzenia przewodu zasilaj¹cego.
Przekrój monta¿owy dla drzwi:

1
DRZWI

DRZWI

1

2

Rys. 5 MBE 800

3

1

Otwieranych do wewn¹trz rys. 3
Kszta³tki monta¿owe metalowe

OCIE¯NICA

DRZWI

OCIE¯NICA

DRZWI

OCIE¯NICA

1
OCIE¯NICA

4

Otwieranych na zewn¹trz rys. 4

Rys. 6 MBE 806

3

2

1

4
Rys. 9

3
Rys. 7 MBE 801

4
Rys. 8 MBE 802
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Na rysunkach 5,6,7,8, przedstawiono kszta³tki monta¿owe u¿ywane do przymocowania
elektromagnesu do ocie¿nicy drzwi. Rysunek 9 prezentuje sposób monta¿u ksztaltki
(Z) z dwóch kszta³tek (L) (rys. 7,8).
Przekrój monta¿owy p³ytki zwieraj¹cej

Podk³adki stalowe

Wkrêt
M8x35 mm
P³ytka
zwieraj¹ca
Podk³adka gumowa

Rys. 11 Monta¿ dla drzwi suwanych

Rys. 10 Monta¿ dla drzwi uchylnych

Rysunek pogl¹dowy mocowania p³ytki zwiernej elektromagnesu na drzwiach uchylnych
Rys. 12
ruba z ³bem grzybowym
Otwór trzpienia
Podk³adka stalowa
Tulejka

Podk³adka gumowa
P³ytka
zwieraj¹ca

Drzwi

Wkrêt
M8x35 mm
Trzpieñ blokuj¹cy
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Uwagi dotycz¹ce pasowania p³ytki zwiernej do elektromagnesu.
Wkrêt M8 dokrêcamy na tyle aby bardzo
lekko cisn¹æ podk³adkê gumow¹
Kszta³tka posiada szczeliny monta¿owe
pozwalaj¹ce na regulacjê odleg³oci
elektromagnesu od p³ytki zwiernej
(na lekko dokrêconych rubach w
szczelinach zamykamy drzwi, w³¹czamy
zasilanie elektromagnesu, gdy magnes
z³apie p³ytkê zwiern¹ dokrêcamy ruby
monta¿owe)

Elektromagnes
Wkrêt M8

Przy monta¿u p³ytki zwieraj¹cej nale¿y
bezwzglêdnie pamiêtaæ aby po
zamontowaniu p³ytka zwierna mia³a
niewielki luz uchybu. Luz jest po to
aby w momencie zadzia³ania p³ytka
zwierna mia³a mo¿liwoæ
samodopasowania siê (przylgniêcia)
do powierzchni zwiernej
elektromagnesu (dok³adne
zamkniêcie obwodu
elektromagnetycznego).

Pamiêtajmy aby otwory
trzpieni w drzwiach by³y na
tyle du¿e aby trzpienie
wchodzi³y luno
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Gniazdo elektryczne elektromagnesu.
Ka¿de gniazdo elektryczne elektromagnesu zawiera zaciski obwodu zasilania oraz
prze³¹cznik jumperowy do ustawienia napiêcia zasilaj¹cego. Opcjonalnie zale¿nie
od modelu s¹ jeszcze zaciski czujnika otwarte/zamkniête (dioda LED na korpusie
elektrozaczepu), które wykorzystywane s¹ w systemach alarmowych jako dodatkowy

obwód sygnalizacyjny
.
Rys. 13

a

b

a

b

NO
C
NC

b

a

c
Opis wyprowadzeñ (litery w kó³kach)
a. Drabinka jumperów wyboru napiêcia zasilania
b. Zaciski napiêcia zasilaj¹cego (12/24V)
c. Zaciski czujnika alarmowego (otwarte/zamkniête)
NO - zacisk normalnie otwarte
C - zacisk czujnika
NC - zacisk normalnie zamkniête
d. Dioda sygnalizacyjna LED

NO
C
NC

d

c

Uwaga! Do zacisków czujnika alarmowego - rys. 13 (c) (prze³¹cznik zwierny
lub rozwierny) mo¿emy pod³¹czyæ napiêcie o wartoci maksymalnej 100 VDC.
Obci¹¿alnoæ pr¹dowa wynosi maksymalnie 0.3 A

1 jumper
24 VDC

2 jumpery
12 VDC

Drabinka jumperów wyboru napiêcia zasilania
Ustawiaj¹c jumpery zgodnie z rys. 14 wybieramy jedno z dwóch napiêæ zasilaj¹cych
12 V lub 24 V.

Rys. 14
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220 V ~

zasilacz

do panela
sterowania
(opcjonalnie)

zamek
elektromagnetyczny

p³ytka zwierna

Klawiatura
kodowa
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