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ABLOY® EL520
Zamek elektromotoryczny

ZASTOSOWANIE:
Zamek elektromotoryczny EL520 mo˝e pracowaç wewnàtrz, jak i na zewnàtrz budynków. Przez-
naczony jest do drzwi pe∏nych: biurowych, ewakuacyjnych i p.po˝. 

Mo˝e wspó∏pracowaç z systemami kontroli dost´pu oraz czytnikami autonomicznymi.

NORMY I APROBATY:
• Certyfikat IMP klasa C 
• EN179
• EN1125
• EN1634-1
• EN61000-6-1:2001
• EN61000-6-3:2001

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

BLACHA OÂCIE˚NICOWA - EA321, EA322, EA323, EA324

DANE TECHNICZNE:

Napi´cie zasilania: od 12 do 24V DC (±15%)
Od 12 do 18V AC 
(-10% +15%)

Pobór pràdu: 12V DC
maksymalny 1300 mA
normalny 450 mA
spoczynkowy 80 mA 
24V DC
maksymalny 600 mA
normalny 220 mA
spoczynkowy 40 mA

Styki maksymalne obcià˝enie
mikroprze∏àczników: 0,5 A; 30V AC/DC; 10W

Zakres temperatur od -20 °C do +60 °C
otoczenia:

Wysuni´cie rygli: 20 mm rygiel prostokàtny, 
10 mm (zatrzask)

Backset: 55, 60, 65 mm

SzerokoÊç 
blachy czo∏owej: 20 lub 24 mm

Trzpieƒ klamki: 9 i 8 mm (adapter 8 mm 
w komplecie z zamkiem)

WYKO¡CZENIE: 
Blacha czo∏owa – stal nierdzewna.
Kaseta zamka – pow∏oka galwaniczna.

CYLINDRY: 
ABLOY CY304N, CY308D
lub inne wk∏adki w standardzie DIN.

DOSTARCZONE ELEMEMTY:
Kaseta zamka, sterownik, wkr´ty monta˝owe,
adapter trzpienia klamki, instrukcja monta˝u. 

FUNKCJE PRZESTAWIANE:
• Kierunek otwierania (lewy/prawy)

WYMIARY: 

FUNKCJE:

EL520  Zamek elektromotoryczny przeznaczony do jednostronnej lub dwustronnej kontroli dost´pu.
Zamek mo˝na w ka˝dej chwili odblokowaç za pomocà klamki lub klucza. W przypadku kontroli
jednostronnej stosuje si´ w nast´pujàcej kompletacji sztywna ga∏ka po stronie zewn´trznej i klam-
ka po stronie wewn´trznej. Natomiast w przypadku dwustronnej kontroli dost´pu stosuje si´ szty-
wnà ga∏k´ z obu stron.
Funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, u˝ycie klamki, u˝ycie klucza.
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Prze∏àcznik 
Otwórz/Zamknij

12-24V DC +/-15%
12-18V AC -10%/+15%,RMS

P´tla sabota˝owa

D∏ugoÊç 6m/10m 
16x0,14mm2

Kabel po∏àczeniowy 
ABLOY EA218/EA219

EA218
EA219

12-24V DC 12-18V AC

AC/DC

S/N:

AC/DC

Otwarte

Drzwi

Zamkni´te

NaciÊni´ta

Klamka

U˝ywany

Nie naciÊni´ta

Backup +

Backup –

Czerwony

Czarny

Bia∏y

Czarny + Fiolet

Zielony

˚ó∏ty

Czerwony

Bràzowy

Niebieski

Zielono/Czerwony

Pomaraƒczowy

Turkusowy

Szary

Ró˝owy

Klucz

Otwarcie Czas otwarcia
1
0

1  2  3  4 
Przyk∏ad 3 s.

Czas 

Rezerwowy

Nieu˝ywany

Rygiel
wewn´trz

Rygiel na
zewnàtrz
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NC 
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* P´tla jest zamkni´ta gdy kabel
po∏àczeniowy jest pod∏àczony do
zamka.

Styki przekaêników w stanie gdy:
- Drzwi zamkni´te
- Klamka nie naciÊni´ta
- Klucz nieu˝ywany
- Rygiel nie wewnàtrz
- Rygiel na zewn´trz
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ABLOY® EL560, EL561
Zamki elektryczne

ZASTOSOWANIE:
Zamki elektryczne EL560 i EL561 mogà pracowaç wewnàtrz, jak i na zewnàtrz budynków. Przez-
naczone sà do drzwi pe∏nych: biurowych, ewakuacyj-nych i p.po˝. 

Mogà wspó∏pracowaç z systemami kontroli dost´pu oraz czytnikami autonomicznymi.

NORMY I APROBATY:
• Certyfikat IMP klasa C 
• EN179
• EN1125
• EN1634-1
• EN61000-6-1:2001
• EN61000-6-3:2001

FUNKCJE:

EL560  Zamek elektryczny przeznaczony do jednostronnej kontroli dost´pu.
Klamka zewn´trzna sterowana jest elektrycznie natomiast klamka wewn´trzna otwiera zawsze.
Zamek mo˝na w ka˝dej chwili odblokowaç za pomocà klucza. Funkcje monitoringu: pozycja rygla,
pozycja spustu, u˝ycie klamki, u˝ycie klucza.

EL561  Zamek elektryczny przeznaczony do dwustronnej kontroli dost´pu.
Klamka zewn´trzna i wewn´trzna sterowane sà elektrycznie. Zamek mo˝na w ka˝dej chwili odblo-
kowaç za pomocà klucza. Funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, u˝ycie klamki, u˝ycie
klucza.

EL360  Zamek mechaniczny zatrzaskowy wyposa˝ony w mikroprze∏àczniki.
Klamka zewn´trzna i wewn´trzna otwiera zawsze. Zamek mo˝na w ka˝dej chwili odblokowaç za
pomocà klucza. Funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, u˝ycie klamki, u˝ycie klucza.

EL160  Zamek mechaniczny zatrzaskowy.
Klamka zewn´trzna i wewn´trzna otwiera zawsze. Zamek mo˝na w ka˝dej chwili odblokowaç za
pomocà klucza.

DANE TECHNICZNE:

Napi´cie zasilania: od 12 do 24V DC 
stabilizowane 
(-10%, +15%)

Pobór pràdu: maksymalny 400 mA
spoczynkowy 130 mA (12V DC)

65 mA (24V DC)

Styki maksymalne obcià˝enie
mikroprze∏àczników: 0,5 A; 30V AC/DC; 10W

Zakres temperatur od -20 oC do +60 °C
otoczenia:

Wysuni´cie rygli: 20 mm rygiel prostokàtny, 
10 mm (zatrzask)

Backset: 55, 60, 65 mm

SzerokoÊç 
blachy czo∏owej: 20 lub 24 mm

Trzpieƒ klamki: 9 i 8 mm (adapter 8 mm 
w komplecie z zamkiem)

WYKO¡CZENIE: 
Blacha czo∏owa – stal nierdzewna.
Kaseta zamka – pow∏oka galwaniczna.

CYLINDRY:
ABLOY CY304N, CY308D
lub inne wk∏adki w standardzie DIN.

DOSTARCZONE ELEMEMTY:
Kaseta zamka, sterownik, wkr´ty monta˝owe,
adapter trzpienia klamki, instrukcja monta˝u. 

FUNKCJE PRZESTAWIANE:
• Tryb pracy NC/N0
• Kierunek otwierania (lewy/prawy)
• Strona klamki ewakuacyjnej (EL560)

WYMIARY:  

6

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

BLACHA OÂCIE˚NICOWA - EA321, EA322, EA323, EA324
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ABLOY® EL420
Zamek elektromotoryczny

ZASTOSOWANIE:
Zamek elektromotoryczny EL420 mo˝e pracowaç wewnàtrz, jak i na zewnàtrz budynków. Przez-
naczony jest do drzwi wàskoprofilowych: biurowych, ewakuacyjnych i p.po˝. 

Mo˝e wspó∏pracowaç z systemami kontroli dost´pu oraz czytnikami autonomicznymi

NORMY I APROBATY:
• Certyfikat IMP klasa C 
• EN179
• EN1125
• EN1634-1
• EN61000-6-1:2001
• EN61000-6-3:2001

FUNKCJE:

EL420  Zamek elektromotoryczny przeznaczony do jednostronnej lub dwustronnej kontroli dost´pu.
Zamek mo˝na w ka˝dej chwili odblokowaç za pomocà klamki lub klucza. W przypadku kontroli
jednostronnej stosuje si´ w nast´pujàcej kompletacji sztywna ga∏ka po stronie zewn´trznej i klam-
ka po stronie wewn´trznej. Natomiast w przypadku dwustronnej kontroli dost´pu stosuje si´ szty-
wnà ga∏k´ z obu stron.
Funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, u˝ycie klamki, u˝ycie klucza.

DANE TECHNICZNE:

Napi´cie zasilania: od 12 do 24V DC (±15%) 
od 12 do 18V AC
(-10%, +15%)

Pobór pràdu: 12V DC
maksymalny 1300 mA
normalny 450 mA
spoczynkowy 80 mA 
24V DC
maksymalny 600 mA
normalny 220 mA
spoczynkowy 40 mA

Styki maksymalne obcià˝enie
mikroprze∏àczników: 0,5 A; 30V AC/DC; 10W

Zakres temperatur od –20 °C do +60 °C
otoczenia:

Wysuni´cie rygli: 20 mm rygiel prostokàtny, 
10 mm (zatrzask)

Backset: 30, 35, 40, 45 mm

SzerokoÊç 
blachy czo∏owej: 24 lub 28 mm

Trzpieƒ klamki: 9 i 8 mm (adapter 8 mm 
w komplecie z zamkiem)

WYKO¡CZENIE: 
Blacha czo∏owa – stal nierdzewna.
Kaseta zamka – pow∏oka galwaniczna.

CYLINDRY:
ABLOY CY304N, CY308D
lub inne wk∏adki w standardzie DIN.

DOSTARCZONE ELEMEMTY:
Kaseta zamka, sterownik, wkr´ty monta˝owe,
adapter trzpienia klamki, instrukcja monta˝u.

FUNKCJE PRZESTAWIANE:
• Kierunek otwierania (lewy/prawy)

WYMIARY: 

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:
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Prze∏àcznik 
Otwórz/Zamknij

12-24V DC +/-15%
12-18V AC -10%/+15%,RMS

P´tla sabota˝owa

D∏ugoÊç 6m/10m 
16x0,14mm2

Kabel po∏àczeniowy 
ABLOY EA218/EA219

EA218
EA219

12-24V DC 12-18V AC

AC/DC

S/N:

AC/DC

Otwarte

Drzwi

Zamkni´te

NaciÊni´ta

Klamka

U˝ywany

Nie naciÊni´ta

Backup +

Backup –

Czerwony

Czarny

Bia∏y

Czarny + Fiolet

Zielony

˚ó∏ty

Czerwony

Bràzowy

Niebieski

Zielono/Czerwony

Pomaraƒczowy

Turkusowy

Szary

Ró˝owy

Klucz

Otwarcie Czas otwarcia
1
0

1  2  3  4 
Przyk∏ad 3 s.

Czas 

Rezerwowy

Nieu˝ywany

Rygiel
wewn´trz

Rygiel na
zewnàtrz

NO

NO

NO

NO
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NC 

NC 

NC 
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* P´tla jest zamkni´ta gdy kabel
po∏àczeniowy jest pod∏àczony do
zamka.

Styki przekaêników w stanie gdy:
- Drzwi zamkni´te
- Klamka nie naciÊni´ta
- Klucz nieu˝ywany
- Rygiel nie wewnàtrz
- Rygiel na zewn´trz
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BLACHA OÂCIE˚NICOWA - EA321, EA322, EA323, EA324
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ABLOY® EL460, EL461
Zamki elektryczne

ZASTOSOWANIE:
Zamki elektryczne EL460 i EL461 mogà pracowaç wewnàtrz, jak i na zewnàtrz budynków. Przez-
naczone sà do drzwi wàskoprofilowych: biurowych, ewakuacyjnych i p.po˝. 

Mogà wspó∏pracowaç z systemami kontroli dost´pu oraz czytnikami autonomicznymi.

NORMY I APROBATY:
• Certyfikat IMP klasa C 
• EN179
• EN1125
• EN1634-1
• EN61000-6-1:2001
• EN61000-6-3:2001

FUNKCJE:

EL460  Zamek elektryczny przeznaczony do jednostronnej kontroli dost´pu.
Klamka zewn´trzna sterowana jest elektrycznie natomiast klamka wewn´trzna otwiera zawsze.
Zamek mo˝na w ka˝dej chwili odblokowaç za pomocà klucza. 
Funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, u˝ycie klamki, u˝ycie klucza

EL461  Zamek elektryczny przeznaczony do dwustronnej kontroli dost´pu.
Klamka zewn´trzna i wewn´trzna  sterowane sà elektrycznie. Zamek mo˝na w ka˝dej chwili
odblokowaç za pomocà klucza.
Funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, u˝ycie klamki, u˝ycie klucza

EL260  Zamek mechaniczny zatrzaskowy wyposa˝ony w mikroprze∏àczniki.
Klamka zewn´trzna i wewn´trzna  otwiera zawsze. Zamek mo˝na w ka˝dej chwili odblokowaç za
pomocà klucza.
Funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, u˝ycie klamki, u˝ycie klucza.

EL060  Zamek mechaniczny zatrzaskowy.
Klamka zewn´trzna i wewn´trzna otwiera zawsze. Zamek mo˝na w ka˝dej chwili odblokowaç za
pomocà klucza.

DANE TECHNICZNE:

Napi´cie zasilania: od 12 do 24V DC (-10%, +15%)

Pobór pràdu: maksymalny 400 mA
spoczynkowy 130 mA (12V DC),

65 mA (24V DC)

Styki maksymalne obcià˝enie
mikroprze∏àczników: 0,5 A; 30V AC/DC; 10W

Zakres temperatur od –20 °C do +60 °C
otoczenia:

Wysuni´cie rygli: 20 mm rygiel prostokàtny, 
10 mm (zatrzask)

Backset: 30, 35, 40, 45 mm

SzerokoÊç 
blachy czo∏owej: 20 lub 28 mm

Trzpieƒ klamki: 9 i 8 mm (adapter 8 mm 
w komplecie z zamkiem)

WYKO¡CZENIE: 
Blacha czo∏owa – stal nierdzewna.
Kaseta zamka – pow∏oka galwaniczna.

CYLINDRY:
ABLOY CY304N, CY308D
lub inne wk∏adki w standardzie DIN.

DOSTARCZONE ELEMEMTY:
Kaseta zamka, sterownik, wkr´ty monta˝owe,
adapter trzpienia klamki, instrukcja monta˝u.

FUNKCJE PRZESTAWIANE:
• Tryb pracy NC/N0
• Kierunek otwierania (lewy/prawy)
• Strona klamki ewakuacyjnej (EL460)

WYMIARY: 

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

BLACHA OÂCIE˚NICOWA - EA321, EA322, EA323, EA324
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ABLOY® EL414, EL415
Zamki elektryczne

ABLOY EL414 i EL415 sà zamkami elektrycznymi bezklamkowymi do drzwi wàskoprofilowych.

ZASTOSOWANIE:
Zamek elektryczny do drzwi wewn´trznych, jak równie˝ zewn´trznych stosowanych w budynkach
handlowych, przemys∏owych, mieszkalnych oraz biurach.

Zamek EL414, EL415 jest idealnym rozwiàzaniem wsz´dzie tam, gdzie zale˝y nam na szybkoÊci
przep∏ywy ludzi z jednoczesnà kontrolà dost´pu.

EL414, EL415 mo˝e wspó∏pracowaç z automatem drzwiowym oraz innymi urzàdzeniami, takimi
jak: szyfratory, czytniki kart, przyciski wyjÊcia.

FUNKCJE:

EL414  Zamek elektryczny typu NC (zamkni´ty bez pràdu).
Drzwi otwierajà si´ przez pchni´cie lub pociàgni´cie po uprzednim za∏àczeniu napi´cia zasilania.
W przypadku braku zasilania drzwi mogà byç otwarte za pomocà klucza lub pokr´t∏a.

EL415  Zamek elektryczny typu NO (otwarty bez pràdu).
Drzwi otwierajà si´ przez pchni´cie lub pociàgni´cie po uprzednim roz∏àczeniu napi´cia zasilania.
W przypadku braku zasilania drzwi pozostajà otwarte.  

Zamki podczas normalnej pracy blokujà si´ automatycznie po zamkni´ciu,
Zamki wyposa˝one sà w mikroprze∏àcznik informujàcy o stanie zatrzasku.

Powy˝sze zamki mogà byç otworzone w ka˝dej chwili za pomocà klucza lub pokr´t∏a.

DANE TECHNICZNE:

Napi´cie zasilania: 12V DC, 24V DC

Pobór pràdu: 240 mA (24V); 480 mA (12V)

Monitoring stan rygla

Temperatura pracy od -20 °C do +60 °C

Skok rygla: zatrzask – 14 mm

Backset: 25, 30, 35 mm

SzerokoÊç 
blachy czo∏owej: 25 mm

WYKO¡CZENIE: 
Blacha czo∏owa – chromowana.
Kaseta zamka – chromowana.

CYLINDRY:
ABLOY DISKLOCK PRO.
Wk∏adka europejska DIN.

DOSTARCZONE ELEMEMTY:
Kaseta zamka, sterownik, wkr´ty monta˝owe,
instrukcja monta˝u.

WYMIARY: 

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

BLACHA OÂCIE˚NICOWA – 4614



ABLOY® 8164
Zamek elektromotoryczny

Zamek ABLOY 8164 jest elektromotorycznym zamkiem nowej generacji do drzwi drewnianych i
stalowych. 

ZASTOSOWANIE:
Zamek 8164 jest odpowiednim rozwiàzaniem do drzwi zewn´trznych, wymagajàcych wysokiego
stopnia zabezpieczenia. Typowe zastosowanie to budynki publiczne, biura oraz obiekty prze-
mys∏owe.

Zamek posiada rygiel i zatrzask, które mogà byç niezale˝nie kontrolowane. Zatrzask s∏u˝y do szyb-
kiego i ∏atwego zamykania, i jest szczególnie wygodnym rozwiàzaniem do drzwi o du˝ej iloÊci cykli
otwarcia w czasie dnia. Rygiel jest idelanym rozwiàzaniem do zamkni´ç nocnych oraz do drzwi
wymagajàcych wysokiego poziomu zabezpieczenia.

Zamek jest idealnym rozwiàzaniem w po∏àczeniu z systemem kontroli dost´pu i mo˝e byç
sterowany przez dowolne urzàdzenia generujàce impulsy elektryczne (czytniki kart, szyfratory,
timery).

Zamek dostosowany jest do wspó∏pracy z automatem drzwiowym.

Równie˝ dost´pna jest wersja 8165 bez zatrzasku.

FUNKCJE:
Zamek 8164 posiada trzy tryby pracy, które mogà byç zdalnie sterowane:

1. Tryb „otwarty”.
– Rygiel g∏ówny jest wciàgni´ty do kasety zamka, zatrzask jest odblokowany.
– Otwarcie drzwi nast´puje poprzez pchni´cie lub pociàgni´cie.

2. Tryb „zamkni´ty”.
– Rygiel g∏ówny jest wciàgni´ty do kasety zamka, a zatrzask jest zablokowany.
– Po otrzymaniu impulsu otwarcia nast´puje zwolnienie blokady rygla podwójnego dzia∏ania.
– Mo˝liwoÊç u˝ywania klamki jedynie w trybie „zamkni´tym”.

3. Tryb „security”.
– Rygiel g∏ówny jest wysuni´ty, a zatrzask zablokowany.
– Po otrzymaniu impulsu otwarcia rygiel g∏ówny zostaje wciàgni´ty, a blokada rygla podwójnego

dzia∏ania zostaje zwolniona.
– Po domkni´ciu drzwi lub po up∏ywie zaprogramowanej zw∏oki czasowej, zatrzask ulega zablo-

kowaniu poprzez spr´˝yn´ wyzwolonà poprzez „j´zyk spustowy”, a rygiel g∏ówny zostaje wy-
suni´ty i zablokowany za pomocà silnika i/lub spr´˝yny.

DANE TECHNICZNE:

Napi´cie zasilania: 24V DC

Pobór pràdu: 300 mA, 75 mA

Czas otwarcia: 1-255 s

Monitoring stan rygla, stan zatrzasku,
stan drzwi, alarm, sabota˝

Temperatura pracy od -20 °C do +60 °C

Wysuni´cie rygla: rygiel g∏ówny – 20 mm,
zatrzask – 14 mm

Backset: 50 mm

SzerokoÊç 
blachy czo∏owej: 22 mm

Trzpieƒ klamki: 8 mm 

WYKO¡CZENIE: 
Chromowane – blacha czo∏owa i korpus zamka.

CYLINDRY:
• Owalne skandynawskie, typ: ABLOY DISKLOCK

PRO, ASSA, RUKO, Trio Ving, inne.

• Fiƒskie, typ: ABLOY CLASSIC, 
ABLOY DISKLOCK PRO.

DOSTARCZONE ELEMEMTY:
Kaseta zamka, modu∏ sterujàcy, blacha 
zaczepowa 4632, instrukcja monta˝u.

WYMIARY: 

SCHEMAT PO¸ÑCZE¡:

1514

Modu∏ sterujàcy

Dzieƒ/Noc
Otwarty/Zamkni´ty

P´tla sabota˝owa

Tryb „security”

Tryb „zamkni´ty”

Tryb „otwarty”

Drzwi

Maks.
d∏ugoÊç

kabla
1200 m

Zamek spe∏nia normy SS 73 83

BLACHA OÂCIE˚NICOWA – 4633



ABLOY® EL554
Zamek elektromotoryczny

Zamek ABLOY EL554 przeznaczony jest do drzwi drewnianych i stalowych. Zamek posiada rygiel
elektromotoryczny oraz zatrzask mechaniczny.

ZASTOSOWANIE:
Zamek EL554 to zamek zabezpieczajàcy do drzwi zewn´trznych, które pozostajà otwarte w czasie
dnia, natomiast w porze nocnej winny byç zaryglowane. Typowe zastosowania to np.: budynki u˝y-
tecznoÊci publicznej, szko∏y, budynki uniwersyteckie oraz budynki przemys∏owe.

Zamek EL554 mo˝e byç sterowany ró˝nymi urzàdzeniami generujàcymi impulsy elektryczne (czyt-
niki kart, szyfratory, timery).

Równie˝ dost´pne:

• EL555 – wersja bez zatrzasku.

• EL557 – jw. lecz wspó∏pracuje jedynie z cylindrami typu fiƒskiego,

FUNKCJE:
Zamek EL554 posiada rygiel elektromotoryczny wysuwany i wsuwany silniczkiem pràdu sta∏ego
oraz  zatrzask mechaniczny obs∏ugiwany za pomocà klamki.

PRZE¸ÑCZNIK STERUJÑCY (Otwórz/Zamknij)
Dwustanowy: zamek pozostaje otwarty gdy prze∏àcznik jest w pozycji „otwórz”.
Chwilowy: rygiel wysuwa si´ automatycznie po up∏ywie opóênienia 2....15 sek.

Kaseta zamka posiada wbudowany kontaktron, który zabezpiecza rygiel g∏ówny przed przedwczes-
nym wysuni´ciem (przed domkni´ciem drzwi).

Zamek wyposa˝ony jest w modu∏ sterujàcy, który podaje impulsy do rygla g∏ównego i powoduje
jego wysuni´cie po up∏ywie ustawionego czasu otwarcia. Rygiel g∏ówny mo˝na równie˝ cofnàç
mechanicznie za pomocà klucza.

Zamek wspó∏pracuje z blachà zaczepowà 4632, wyposa˝onà w zintegrowany magnes.

DANE TECHNICZNE:

Napi´cie zasilania: 12-24V DC lub 12-18V AC

Pobór pràdu: 12V DC 
spoczynkowy 70 mA
normalny 200 mA
maksymalny 300 mA

24V DC
spoczynkowy 35 mA
normalny 100 mA
maksymalny 150 mA

Czas otwarcia: 2-15 s

Temperatura pracy od -20 °C do +60 °C

Wysuni´cie rygla: 20 mm,

Backset: 50 mm

SzerokoÊç 
blachy czo∏owej: 22 mm

Trzpieƒ klamki: 8 mm 

WYKO¡CZENIE: 
Chromowane – blacha czo∏owa i korpus zamka.

CYLINDRY:
• Owalne skandynawskie, typ: ABLOY DISKLOCK

PRO, ASSA, RUKO, Trio Ving, inne.

• Fiƒskie, typ: ABLOY CLASSIC, 
ABLOY DISKLOCK PRO.

DOSTARCZONE ELEMEMTY:
Kaseta zamka, modu∏ sterujàcy, blacha 
zaczepowa 4632, instrukcja monta˝u.

WYMIARY: 

SCHEMAT PO¸ÑCZE¡:

1716

Zamek spe∏nia normy SS 73 83

BLACHA OÂCIE˚NICOWA – 4633/4634

Drzwi

Rygiel na zewnàtrz

Rygiel wewnàtrz 

Otwarcie r´czne



ABLOY® 8904, 8910
Zamki elektromotoryczne

Zamki ABLOY 8904, 8910 sà zamkami elektromotorycznymi przeznaczonymi do drzwi drew-
nianych i stalowych. 

ZASTOSOWANIE:
Zamek 8904 jes odpowiednim rozwiàzaniem do zdalnie sterowanych drzwi zewn´trznych, np. 
w biurach. Znakomicie wspó∏pracuje z systemami kontroli dost´pu oraz automatykà drzwiowà.

Zamek nadaje si´ do zastosowania w wi´kszoÊci drzwi przeciwpo˝arowych*.

Zamek 8910 poleca si´ do drzwi wewn´trznych i zewn´trznych w budynkach biurowych oraz prze-
mys∏owych.

Mo˝liwe zastosowania to równie˝ drzwi ewakuacyjne (pokr´t∏o ewakuacyjne na specjalne za-
mówienie) oraz drzwi przeciwpo˝arowe. 

Zamki mogà byç sterowane ró˝nymi urzàdzeniami generujàcymi impulsy elektryczne (czytniki kart,
szyfratory, timery).

* Zawsze sprawdziç lokalne wymagania.

FUNKCJE:
Rygiel wysuwa si´ za pomocà spr´˝yny a wciàgany jest za pomocà silnika.
Zablokowanie rygla nast´puje jedynie wtedy, gdy rygiel spustowy uderzy w blach´ zaczepowà.

PRZE¸ÑCZNIK STERUJÑCY (Otwórz/Zamknij)
Dwustanowy: zamek pozostaje otwarty (rygiel w kasecie) gdy prze∏àcznik jest w pozycji „otwórz”.
Chwilowy: rygiel wysuwa si´ automatycznie po up∏ywie czasu otwarcia 1....20 sek.

8904
Tryb nocny: wysuni´cie rygla 20 mm, w pozycji zamkni´tej klamka nie dzia∏a.
Tryb dzienny: wysuni´cie rygla 14 mm, klamka dzia∏a. 
Prze∏àczanie trybów nocny/dzienny mo˝e byç wykonywane zdalnie.

8910
WyjÊcie mo˝na realizowaç zawsze poprzez u˝ycie klamki od wewnàtrz lub listwy panicznej.

DANE TECHNICZNE:

Napi´cie zasilania: 24V DC

Pobór pràdu: 300 mA

Czas otwarcia: 1-20 s

Temperatura pracy od -20 °C do +60 °C

Wysuni´cie rygla: 20 mm

Backset: 50 mm

SzerokoÊç 
blachy czo∏owej: 32 mm

Trzpieƒ klamki: 8 mm 

WYKO¡CZENIE: 
Chromowane – blacha czo∏owa i korpus zamka.

CYLINDRY:
• Owalne skandynawskie, typ: ABLOY DISKLOCK

PRO, ASSA, RUKO, Trio Ving, inne.

• Fiƒskie, typ: ABLOY CLASSIC, 
ABLOY DISKLOCK PRO.

DOSTARCZONE ELEMEMTY:
Kaseta zamka, podk∏adki 442549, wkr´ty 
mocujàce, instrukcja monta˝u.

WYMIARY: 

SCHEMAT PO¸ÑCZE¡:

1918

Zamkni´ty
Otwarty

Zamkni´ty/Otwarty
Tryb dzienny
Tryb nocny

Zdalne 
sterowanie

Pozycja rygla

Pozycja rygla

Tryb nocny/dzienny jest wybierany r´cznie,
prze∏àcznikiem znajdujàcym si´ na czole
zamka.

BLACHA OÂCIE˚NICOWA – 4692/4693



ABLOY® EL580, EL582
Zamki elektryczne

ABLOY EL580 i EL582 sà najnowoczeÊniejszymi zamkami elektrycznymi do drzwi drewnianych 
i stalowych. Umo˝liwiajà konfiguracj´ zamka zale˝nie od potrzeb u˝ytkownika oraz specyfiki 
obiektu:

• konfiguracja trybu pracy (NO/NC),
• zamiana kierunku pracy (lewy/prawy),
• regulowana d∏ugoÊç wysuni´cia rygla,
• zamiana strony klamki kontrolowanej,
• szeroki zakres napi´cia zasilania,
• mniejszy pobór pràdu.

ZASTOSOWANIE:
Drzwi zewn´trzne i wewn´trzne w biurowcach oraz budynkach mieszkalnych. 

Zamki automatycznie ryglujà si´ po domkni´ciu drzwi. Stanowià efektywny sposób zamkni´cia 
elektrycznego, stanowiàc jednoczeÊnie alternatyw´ dla tradycyjnych rozwiàzaƒ opartych na elektro-
zaczepach.

ABLOY EL580 jest idealnym rozwiàzaniem wsz´dzie tam, gdzie zale˝y nam na kontroli osób
wchodzàcych w po∏àczeniu z szybkim i ∏atwym wyjÊciem z pomieszczenia. 

Zamki mogà byç sterowane za pomocà ró˝nych urzàdzeƒ generujàcych impulsy elektryczne (czyt-
niki kart, szyfratory, timery).

FUNKCJE:
ABLOY EL580 jest zamkiem elektrycznym z ustawialnym trybem pracy (otwarty bez pràdu lub
zamkni´ty bez pràdu) oraz z dzielonym trzpieniem klamki.
Klamka zewn´trzna jest sterowana elektrycznie, natomiast klamka wewn´trzna otwiera zawsze.

ABLOY EL582 jest zamkiem elektrycznym z ustawialnym trybem pracy (otwarty bez pràdu lub
zamkni´ty bez pràdu). Obydwie klamki sà sterowane elektrycznie.

Zamki mo˝na otworzyç mechanicznie przy u˝yciu klucza.

Zamki wyposa˝one sà w mikroprze∏àczniki informujàce o pozycji rygla oraz u˝yciu klamki.

DANE TECHNICZNE:

Napi´cie zasilania: od 12V DC do 24V DC

Pobór pràdu: 120...350 mA

Temperatura pracy od -20 °C do +60 °C

Wysuni´cie rygla: 14 lub 20 mm
zatrzask 10 mm

Backset: 50, 70 mm

SzerokoÊç 

blachy czo∏owej: 32 mm

Trzpieƒ klamki: 8 mm 

WYKO¡CZENIE: 
Chromowane – blacha czo∏owa i korpus zamka.

CYLINDRY:
• Owalne skandynawskie, typ: ABLOY DISKLOCK

PRO, ASSA, RUKO, Trio Ving, inne.

• Fiƒskie, typ: ABLOY CLASSIC, 
ABLOY DISKLOCK PRO.

DOSTARCZONE ELEMEMTY:
Kaseta zamka, wkr´ty mocujàce,
wtyki elektryczne, instrukcja monta˝u.

WYMIARY: 

SCHEMAT PO¸ÑCZE¡:

2120

Monitoting:

Pozycja rygla

U˝ycie klamki
.........................
RQE (EL580)

Zamkni´ty/Otwarty

12V DC (-10%) – 24V DC (+15%) stab.

BLACHA OÂCIE˚NICOWA – 4630/4631
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ABLOY® EL512, EL513
Zamki elektryczne

ABLOY EL512 i EL513 sà zamkami elektrycznymi bezklamkowymi do drzwi drewnianych.

ZASTOSOWANIE:
Zamki EL512 i EL513 montowane sà w drzwiach mieszkaƒ i hoteli oraz w drzwiach wewn´trznych
budynków biurowych.

Zamki posiadajà tzw. rygiel podwójnego dzia∏ania pozwalajàcy na ∏atwe i szybkie zamykanie drzwi.
Rozwiàzanie tego typu to technologicznie i funkcjonalnie lepsza alternatywa ni˝ tzw. zaczep elek-
tromagnetyczny.

Zamki mogà byç kontrolowane przez ró˝nego rodzaju urzàdzenia generujàce impulsy elektryczne
(czytniki kart, szyfratory, timery). W sposób fabryczny zamki przystosowane sà do wspó∏pracy 
z automatami drzwiowymi. 

Równie˝ dost´pna wersja EL512DA i EL513DA – z symetrycznym ryglem spustowym, przysto-
sowanym do drzwi wahad∏owych.

FUNKCJE:

EL512  Zamek elektryczny typu zamkni´ty bez pràdu.
Drzwi mogà byç otwarte przez popchni´cie lub pociàgni´cie, kiedy w∏àczone jest napi´cie zasila-
nia. Kiedy napi´cie zasilania jest wy∏àczone zamek mo˝e byç otwarty mechanicznie kluczem lub
pokr´t∏em.

EL513  Zamek elektryczny typu otwarty bez pràdu.
Drzwi mogà byç otwarte przez popchni´cie lub pociàgni´cie kiedy napi´cie zasilania jest wy∏à-
czone. Podanie napi´cia zasilania powoduje zaryglowanie zamka i mo˝e on byç wtedy otwarty
jedynie mechanicznie (klucz lub wewn´trzne pokr´t∏o).

Zamki blokujà si´ automatycznie po domkni´ciu drzwi. W kaset´ zamka wbudowany jest mikro-
prze∏àcznik, który informuje o stanie rygla.

UWAGA!
Nie zaleca si´ stosowania zamków EL512 i EL513 do drzwi wymagajàcych du˝ego docisku do
uszczelki.

DANE TECHNICZNE:

Napi´cie zasilania: 12V DC lub 24V DC

Pobór pràdu: 480 mA (12V DC), 
240 mA (24V DC)

Temperatura pracy od -20 °C do +60 °C

Wysuni´cie zatrzasku: 14 mm

Backset: 50 mm

WYKO¡CZENIE: 
Blacha czo∏owa – chromowana.
Korpus zamka – chromowany.

CYLINDRY:
• Owalne skandynawskie, typ: ABLOY DISKLOCK

PRO, ASSA, RUKO, Trio Ving, inne.

• Fiƒskie, typ: ABLOY CLASSIC, 
ABLOY DISKLOCK PRO.

DOSTARCZONE ELEMEMTY:
Kaseta zamka, podk∏adki 442549, wkr´ty 
mocujàce, instrukcja monta˝u.

WYMIARY: 

SCHEMAT PO¸ÑCZE¡:

Zamkni´ty/Otwarty

Monitoring: zamkni´ty/otwarty

24V DC (+15%) stab.
12V DC (-10% +15%) stab. 

BLACHA OÂCIE˚NICOWA – 4630/4631/LP700



ABLOY® EL648, EL650
Zamki elektromotoryczne

ABLOY EL648 i EL650 sà zamkami elektromotorycznymi przeznaczonymi do drzwi wàskopro-
filowych wymagajàcych najwy˝szego poziomu zabezpieczenia. 

ZASTOSOWANIE:
Zamki EL648, EL650 i EL651 u˝ywane sà jako zasuwy zabezpieczeniowe, m.in. w bramach,
drzwiach zewn´trznych budynków przemys∏owych, centrach handlowych, biurach, itp. 

Zamki polecane sà do drzwi przesuwnych.

Zamek EL650 mo˝na instalowaç wspólnie z zamkiem EL412 (patrz strona 28 i 29). Przy takiej
kombinacji obydwa zamki pozwalajà si´ sterowaç niezale˝nie.

Zamek EL412, posiadajàcy rygiel podwójnego dzia∏ania i charakteryzujàcy si´ prostym zamy-
kaniem, polecany jest do drzwi cz´sto u˝ywanych w porze dziennej. Zamek EL648 (EL650, EL651)
to idealne nocne zabezpieczenie – mocne i inteligentne.

Zamki z serii EL648, EL650 i EL651 mogà byç sterowane za pomocà ró˝nych urzàdzeƒ generujà-
cych impulsy elektryczne (czytniki kart, szyfratory, timery).

Zamki wspó∏pracujà z automatami drzwiowymi.

Dost´pny równie˝ EL651 – wersja wspó∏pracujàca z cylindrami typu fiƒskiego.

FUNKCJE:

ABLOY EL648 i EL650 (651) posiadajà rygiel hakowy wysuwany i wsuwany silniczkiem elek-
trycznym. W komplecie zamka znajduje si´ modu∏ sterujàcy oraz blacha zaczepowa EA300 wraz
z zintegrowanym kontaktronem, które zawsze powinny byç stosowane ∏àcznie z zamkiem.

Po otrzymaniu impulsu elektrycznego rygiel zamka zostaje wciàgni´ty. Po domkni´ciu drzwi lub po
up∏ywie ustawionego czasu otwarcia (lub ∏àcznie) rygiel hakowy zostaje zwolniony natychmiast.
Zamek EL650 (651) pozwala na seryjnà komunikacj´ pomi´dzy kasetà zamka a modu∏em sterujàcym.

Kiedy zamki EL650 oraz EL412 po∏àczone sà razem, taki zestaw pozwala na realizowanie nast´pujà-
cych opcji:

– Tryb security: obydwa zamki sà zamkni´te,

– Tryb zamkni´ty: EL412 jest zamkni´ty, EL650 (651) pozostaje otwarty,

– Tryb otwarty: obydwa zamki pozostajà otwarte.

DANE TECHNICZNE:

Napi´cie zasilania: 24V DC

Pobór pràdu: maksymalny 700 mA,
normalny 150 mA,
spoczynkowy 70 mA

Czas otwarcia: 2-15 s

Temperatura pracy od -20 °C do +60 °C 

Wysuni´cie rygla: 22 mm

Backset: 25, 35 mm

SzerokoÊç 
blachy czo∏owej: 25 mm

WYKO¡CZENIE: 
Chromowane – blacha czo∏owa i korpus zamka.

CYLINDRY:
• Owalne skandynawskie, typ: ABLOY DISKLOCK

PRO, ASSA, RUKO, Trio Ving, inne.

• Fiƒskie, typ: ABLOY CLASSIC, ABLOY
DISKLOCK PRO.

DOSTARCZONE ELEMEMTY:
Kaseta zamka, modu∏ sterujàcy, blacha zaczepowa
EA300, z∏àczki, instrukcja monta˝u.

WYMIARY: 

2524

SCHEMAT PO¸ÑCZE¡:

Dzieƒ/Noc
Otwarty/Zamkni´ty

P´tla 
sabota˝owa

Tryb „security”

Kontaktron

Kiedy nieu˝ywane
blacha zaczepowa EA300

Zamkni´ty
Otwarty

Tryb „zamkni´ty”

Tryb „otwarty”

Drzwi

Maks.
d∏ugoÊç

kabla
1200 m

Modu∏ sterujàcy

Modu∏ sterujàcy

Monitoring z 8390:

P´tla sabota˝owa

Tryb „security”

Tryb „zamkni´ty”

Tryb „otwarty”

Drzwi

Monitoring: 

Drzwi

Rygiel na zewnàtrz

Rygiel wewnàtrz 

Otwarcie r´czne



ABLOY® 8329
Zamek elektromotoryczny

ABLOY 8329 jest zamkiem elektromotorycznym przeznaczonym do drzwi wykonanych z profili
stalowych i aluminiowych. 

ZASTOSOWANIE:
Zamek 8329 jest odpowiednim rozwiàzaniem do zamykania zdalnie sterowanych bram i drzwi
zewn´trznych w centrach handlowych, apartamentowych, itd. 

Nadaje si´ do drzwi przeciwpo˝arowych*.

Zamek jest idealnym rozwiàzaniem w po∏àczeniu z systemem kontroli dost´pu i mo˝e byç
sterowany przez dowolne urzàdzenia generujàce impulsy elektryczne (czytniki kart, szyfratory,
timery).

Zamek dostosowany jest do wspó∏pracy z automatem drzwiowym.

*Zawsze sprawdê lokalne wymagania. 

FUNKCJE:
Rygiel zamka 8329 jest wciàgany za pomocà silnika i wysuwany poprzez spr´˝yn´.

PRZE¸ÑCZNIK STERUJÑCY (Otwórz/Zamknij)

Chwilowo: rygiel wysuwa si´ automatycznie po up∏ywie ustalongo czasu zw∏oki 1....20 sek.
Ciàgle: rygiel utrzymywany jest w pozycji „wciàgni´tej”, tak d∏ugo jak d∏ugo obwód sterujàcy jest
zamkni´ty.

WYBÓR FUNKCJI: 
Zamek posiada trzy podstawowe funkcje mechaniczne:
• rygiel wysuni´ty i zablokowany,
• rygiel wysuni´ty i nie zablokowany – klamka aktywna,
• rygiel pozostaje wciàgni´ty do „wn´trza” kasety zamka.

Ustawienie poszczególnych funkcji mo˝liwe jest przy pomocy prze∏àcznika usytuowanego na p∏ycie
czo∏owej zamka.
W zale˝noÊci od wyboru odpowiedniej funkcji prze∏àcznik nale˝y ustawiç w odpowiedniej pozycji 
i zabezpieczyç go przed niepowo∏anym przesuni´ciem dokr´cajàc Êrubk´ blokujàcà.

DANE TECHNICZNE:

Napi´cie zasilania: 24V DC (±15%)

Pobór pràdu: 300 mA

Czas otwarcia: 1-20 s

Temperatura pracy od -20 °C do +60 °C

Wysuni´cie rygla: 14 mm

Backset: 30 mm

SzerokoÊç 
blachy czo∏owej: 32 mm

Trzpieƒ klamki: 8 mm 

WYKO¡CZENIE: 
Chromowane – blacha czo∏owa i korpus zamka.

CYLINDRY:
• Owalne skandynawskie, typ: ABLOY DISKLOCK

PRO, ASSA, RUKO, Trio Ving, inne.

• Fiƒskie, typ: ABLOY CLASSIC, 
ABLOY DISKLOCK PRO.

DOSTARCZONE ELEMEMTY:
Kaseta zamka, blacha zaczepowa 4613, podk∏adki
442549, wkr´ty mocujàce, z∏àczki, instrukcje –
otworowania, mocowania i po∏àczeƒ.

WYMIARY: 

SCHEMAT PO¸ÑCZE¡:

2726

Zamkni´ty
Otwarty

Tryb dzienny
Tryb nocny

Pozycja rygla

MMoonniittoorriinngg::

Zdalne sterowanie funkcjà 
noc/dzieƒ

BLACHA OÂCIE˚NICOWA – 4614



ABLOY® EL480, EL482
Zamki elektryczne

ABLOY EL480, EL482 sà najnowoczeÊniejszymi zamkami elektrycznymi do drzwi wàskopro-
filowych. Umo˝liwiajà konfiguracj´ zamka zale˝nie od potrzeb u˝ytkownika oraz specyfiki obiektu:

• Konfiguracja trybu pracy (NO/NC),

• Zamiana kierunku pracy (lewy/prawy),

• Regulowana d∏ugoÊç wysuni´cia rygla,

• Zamiana strony klamki kontrolowanej,

• Szeroki zakres napi´cie zasilania,

• Mniejszy pobór pràdu.

ZASTOSOWANIE:
Drzwi zewn´trzne i wewn´trzne w biurowcach oraz budynkach mieszkalnych.

Zamki automatycznie ryglujà si´ po domkni´ciu drzwi. Stanowià efektywny sposób zamkni´cia
elektrycznego, b´dàc jednoczeÊnie alternatywnà dla tradycyjnych rozwiàzaƒ opartych na elektroza-
czepach.

ABLOY EL480 jest idealnym rozwiàzaniem wsz´dzie tam, gdzie zale˝y nam na kontroli osób wcho-
dzàcych w po∏àczeniu z szybkim i ∏atwym wyjÊciem z pomieszczenia.

Zamki mogà byç sterowane za pomocà ró˝nych urzàdzeƒ generujàcych impulsy elektryczne (czyt-
niki kart, szyfratory, timery).

DANE TECHNICZNE:

Napi´cie zasilania: od 12V DC do 24V DC

Pobór pràdu: od 130 mA do 400 mA

Temperatura pracy od -20 °C do +60 °C

Wysuni´cie rygla: 14 mm

Backset: 29, 35 mm

SzerokoÊç 
blachy czo∏owej: 25 mm
Trzpieƒ klamki: 8 mm

WYKO¡CZENIE: 
Chromowane – blacha czo∏owa.

CYLINDRY:
• Owalne skandynawskie, typ: ABLOY DISKLOCK

PRO, ASSA, RUKO, Trio Ving, inne.

• Fiƒskie, typ: ABLOY CLASSIC, ABLOY
DISKLOCK PRO.

DOSTARCZONE ELEMEMTY:
Kaseta zamka, blacha oÊcie˝nicowa 4613, dzielony
trzpieƒ klamki (do EL480), wkr´ty mocujàce, wtyki
elektryczne, instrukcja monta˝u.

WYMIARY: 

2928

SCHEMAT PO¸ÑCZE¡:

FUNKCJE:

ABLOY EL480 jest zamkiem elektrycznym z ustawialnym trybem pracy (otwarty bez pràdu lub
zamkni´ty bez pràdu) oraz z dzielonym trzpieniem klamki.
Klamka zewn´trzne jest sterowana elektrycznie, natomiast klamka wewn´trzna otwiera zawsze.

ABLOY EL482 jest zamkiem elektrycznym z ustawialnym trybem pracy (otwarty bez pràdu lub
zamkni´ty bez pràdu). Obydwie klamki sà sterowane elektrycznie.

Zamki mo˝na otworzyç mechanicznie przy u˝yciu klucza.
Zamki wyposa˝one sà w mikroprze∏àczniki informujàce o pozycji rygla oraz u˝yciu klamki.
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ABLOY® EL412, EL413
Zamki elektryczne

ABLOY EL412 i EL413 sà zamkami elektrycznymi bezklamkowymi przeznaczonymi do drzwi
wàskoprofilowych. 

ZASTOSOWANIE:
Zamki El412 i EL413 sà u˝ywane w drzwiach zewn´trznych budynków mieszkalnych oraz biurow-
ców. Zaleca si´ aby zamek EL413 stosowany by∏ zawsze z pokr´t∏em otwierajàcym od wewnàtrz.

Zamki EL412 i EL413 posiadajà specjalny zatrzask tzw. podwójnego dzia∏ania, umo˝liwiajàcy szyb-
kie i wygodne zamykanie drzwi. Takie rozwiàzanie w zastosowaniu jest lepsze ni˝ np. elektroza-
czepy solenoidowe.

Zamki EL412 i EL413 mogà byç sterowane za pomocà ró˝nych urzàdzeƒ generujàcych impulsy
elektryczne (czytniki kart, szyfratory, timery).

Zamki EL412 i EL413 wspó∏pracujà z automatami drzwiowymi oraz wszystkimi systemami kontroli
dost´pu.

Równie˝ dost´pne wersje:

– EL412DA, EL413DA z symetrycznym ryglem spustowym (przeznaczone do drzwi wahad∏owych).

DANE TECHNICZNE:

Napi´cie zasilania: 12V DC lub 24V DC

Pobór pràdu: 480 mA (12V DC), 
240 mAV (24V DC)

Temperatura pracy od -20 °C do +60 °C

Wysuni´cie rygla: 14 mm

Backset: 25, 28, 30, 35 mm

SzerokoÊç 
blachy czo∏owej: 25 mm

WYKO¡CZENIE: 
Chromowane – blacha czo∏owa i korpus zamka.

CYLINDRY:
• Owalne skandynawskie, typ: ABLOY DISKLOCK

PRO, ASSA, RUKO, Trio Ving, inne.

• Fiƒskie, typ: ABLOY CLASSIC, ABLOY
DISKLOCK PRO.

DOSTARCZONE ELEMEMTY:
Kaseta zamka, blacha zaczepowa 4632, 
podk∏adki 445449, wkr´ty mocujàce, z∏àczki,
instrukcja monta˝u.

WYMIARY: 
SCHEMAT PO¸ÑCZE¡:

Otwarty/Zamkni´ty

Otwarty/Zamkni´ty

FUNKCJE:

EL412
Zamek elektryczny typu zamkni´ty bez pràdu.
Drzwi mogà byç otwarte poprzez pociàgni´cie lub popchni´cie w czasie, kiedy zamek otrzymuje
impuls elektryczny. W przypadku braku napi´cia zasilania drzwi mo˝na otworzyç kluczem lub
pokr´t∏´m. 

EL413
Zamek elektryczny typu otwarty bez pràdu.
Drzwi mogà byç otwarte w czasie, kiedy zamek nie otrzymuje impulsu elektrycznego. W przypadku
braku zasilania drzwi pozostajà otwarte.

Obydwa zamki mo˝na zawsze otworzyç przy pomocy klucza lub pokr´t∏a.

Zamki ryglujà si´ automatycznie po domkni´ciu drzwi.

Wewnàtrz kasety zamka wbudowany jest mikroprze∏àcznik informujàcy o stanie rygla.

Nie zaleca si´ stosowaç zamków EL412 i EL413 do drzwi wymagajàcych du˝ego docisku do uszczelki.

3130
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ZASTOSOWANIE:
Os∏ony kabli zaprojektowane zosta∏y w celu zabezpieczenia kabli zasilajàcych i przesy∏owych przed
uszkodzeniem i sabota˝em.

Os∏ona zabezpiecza kabel na odcinku skrzyd∏o-oÊcie˝nica.

Maksymalna Êrednica kabla, który mo˝na przepuÊciç przez os∏on´ wynosi 7,5 mm.

Kabel powinien sk∏adaç si´ z kilku ˝y∏, tak aby byç odpornym na czynniki zginajàce.

JeÊli kàt maksymalnego otwarcia skrzyd∏a drzwiowego jest wi´kszy ni˝ 120°, a odst´p pomi´dzy
osià zawiasów a oÊcie˝nicà przekracza 20 mm, nale˝y stosowaç model EA281.

WIERCENIE I MOCOWANIE:
Os∏ona kabla mocowana jest w górnej cz´Êci drzwi. Przed zamocowaniem nale˝y sprawdziç, czy
kabel mieÊci si´ w przepuÊcie oraz czy otwór przelotowy przez skrzyd∏o zosta∏ wykonany prawi-
d∏owo. Kabel przelotowy przez skrzyd∏o powinien pozwoliç na swobodny przesuw kabla.

DANE TECHNICZNE:

BUDOWA: 
• Rynna os∏onowa – stalowa

• Elastyczna os∏ona – stalowa

• Blacha czo∏owa – 25 mm

WYKO¡CZENIE: 
Chrom

WYMIARY: 

KONTAKTRONY

AKCESORIA

Kontraktrony s∏u˝à do okreÊlania pozycji
drzwi i sà instalowane w skrzydle drzwiowym
oraz oÊcie˝nicy.
Pobór pràdu 0,5 A; napi´cie 100V DC; 100V
AC; moc 7,5 W.

EA501 do drzwi drewnianych.
D∏ugoÊç 35 mm; Êrednica 9,5 mm.

EA500, EA502 do drzwi wàskoprofilo-
wych. D∏ugoÊç 40 mm; Êrednica 25 mm.

OS¸ONY KABLI ABLOY® EA280, 
EA281

EA321 EA322 

Lewa EA321 100001 Prawa EA321 100002

Do drzwi 
drewnianych 
i stalowych

Do drzwi 
drewnianych 
i stalowych

EA323

Lewa EA323 100001 Prawa EA323 100002

Do drzwi drewnianych, 
stalowych i profilowych

Do drzwi drewnianych, 
stalowych i profilowych

EA324 

EA324 100000

3332

EA322 100000
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ZZAAMMEEKK CCYYLLIINNDDEERR TTYYPP FFII¡¡SSKKII CCYYLLIINNDDEERR OOWWAALLNNYY CCYYLLIINNDDEERR TTYYPP RROOUUNNDD CCYYLLIINNDDEERR EEUURROO DDIINN

EL580 CY037N CY201N ( - ) -

EL582 CY001N, CY002N, CY016N* CY201N ( - ), CY202N ( - ) CY204N, CY205N

EL512, EL513 CY001N, CY002N, CY016N* CY201N ( - ), CY202N ( - ) CY204N, CY205N

8904 CY001N, CY002N, CY016N* CY201N ( - ), CY202N ( - ) -

8910** CY002N, CY016N* CY201N ( - ), CY202N ( - ) -

EL554 CY201N ( - ), CY202N ( - ) CY204N, CY205N

EL555 CY201N ( - ), CY202N ( - ) CY204N, CY205N

EA557 CY060, CY061, CY062

8164 CY001N, CY002N, CY016N* CY201N ( - ), CY202N ( - ) CY204N, CY205N

8165 CY001N, CY002N, CY016N* CY201N ( - ), CY202N ( - ) CY204N, CY205N

EL480 CY047N CY201N (+ EA250) -

EL482 CY066N***, CY067N CY201N (+ 6411), CY202N (+ 6412) -

EL412, EL413 CY066N***, CY067N CY201N (+ 6411), CY202N (+ 6412) -

8329 CY066N***, CY067N CY201N (+ 6411), CY202N (+ 6412) -

EL648 CY065N CY201N (+ 6411), CY202N (+ 6412 lub EA200) -

EL650 CY065N CY201N (+ 6411), CY202N (+ 6412 lub EA200) -

EA651 CY065N

ZAMKI  DIN CY307N,CY308N,CY309N

3534

PRZEWODY ELEKTRYCZNE

MIKROPRZE¸ÑCZNIKI 
8400 I 8410
Mikroprze∏àczniki 8400 i 8410 s∏u˝à do informowania o pozycji rygla (rygiel wysuni´ty/wsuni´ty).
Mikroprze∏àcznik 8400 przeznaczony jest do wspó∏pracy z blachami 4613, 4614, 4655,
4692 i 4693.
Mikroprze∏àcznik 8410 przeznaczony jest do wspó∏pracy z blachami 4630 i 4631.

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
Przy sk∏adaniu zamówienia nale˝y podaç:
- typ zamka
- iloÊç
- kierunek otwierania (patrz rys.1)
- gruboÊç drzwi (A) i odleg∏oÊç (B) (patrz rys. 2)
- backset
- blacha czo∏owa
- napi´cie zasilania
- wykoƒczenie

rys. 1 rys. 2

Typ D∏ugoÊç Do zamków

EA203 po∏àczenie pomi´dzy EL650 i EL412

EA204 po∏àczenie pomi´dzy EL650 i 8329

EA205 6 m EL652,EL752

EA207 15 m EL652,EL752

EA208 6 m EL440,EL441,EL442,EL443,EL540,EL541,EL542,EL543,8120,

8121,8320

EA209 10 m EL440,EL441,EL442,EL443,EL540,EL541,EL542,EL543,8120,

8121,8320

EA210 6 m EL412,EL413,EL414,EL415,EL512,EL513, EL580,EL582,8910

EA211 6 m 8910,EL412,EL413,EL414,EL415,EL513

EA212 6 m 8140,8141,8142,8143,8329,8904

EA213 6 m 8400,8410,4181X,4190X,4193X,4195X,LC300X,LC301X,

LC302X,LC305X,LC306X

EA214 6 m EL554,EL555,EL557,EL614,EL648

EA215 6 m EL650,EL651,8164,8165

EA218 6 m EL460,EL461,EL520,EL420,EL560,EL561

EA219 10 m EL460,EL461,EL520,EL420,EL560,EL561

EA220 10 m EL412,EL413,EL414,EL415,EL513,EL513,EL580,EL582,8910

EA221 10 m EL412,EL413,EL414,EL415,EL513,8910

EA222 10 m 8140,8141,8142,8143,8329,8904

EA223 10 m 8400,8410,4181X,4190X,4193X,4195X,LC300X,LC301X,

LC302X,LC305X,LC306X

EA224 10 m EL554,EL555,EL557,EL614,EL648

EA225 10 m 8164,8165,EL650,EL651

* Wspó∏pracuje z pokr´t∏em ewakuacyjnym 6488
** Wspó∏pracuje z pokr´t∏em ewakuacyjnym 6168
*** Wspó∏pracuje z pokr´t∏em ewakuacyjnym 6428

CYLINDRY




