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Leírás:

Ajtó állapot-visszajelzés beköthető az NO/NC/COM kimenetre (Max 1A, 24Vac)
Az ajtó helyzetét jelzi a LED is - zölden világit ha az ajtó zárva, és pirosan ha nyitva van.

YM-280TLEDH elektromágnes fogantyúval

280 Kg.
3,2kg

Bekötés

Figyelem! Ez a termék csak fedett, 
száraz helyen használható.

Visszajelzés:

400mA/12Vdc; 200mA/24Vdc ± 5%
vagyonvédelmi rendszerben, irodai, kereskedelmi, ipari 
területen befele nyíló ajtókra
NO és NC, Hall szenzor
0, 2,5, 5 vagy 9 sec
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Tartalmaz nyomógombot, mellyel a 
síkmágnest vezérelni lehet. 
Esztétikus fogantyú, melyen LED jelzi 
az ajtó helyzetét. A fogantyúban 
található a síkmágnes ellendarabja.

Az ajtónyitás vezérelhető a fogantyún levő 
nyomógombról vagy egy külső nyomógombról, ami a 
V- és a P.S. kimenetre köthető be. A két gomb akár 
egy időben is megnyomható.

Működési feszültség:
Áramfelvétel:
Alkalmazási terület:

Időzítés:
Tartóerő:
Súlya:

12/24Vdc ± 15%

Ragasszuk a sablont a zár szerelési helyére, majd fúrjuk ki a csavarok és a kábel kimeneti helyét, majd vegyük el a 
sablont. 
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A fogantyú szerelése

Az ajtólap és az ajtókeret egy síkban kell legyen.
Vegyük le a síkmágnes mindkét oldaláról a takarólemezt (A és B), rögzítsük a csavarokkal a síkmágnest a helyére, 
majd tegyük vissza a takarólemezeket.

Csavarjuk ki a C csavarokat, és vegyük le a felső (E) és az alsó (F) műanyag takaró lemezeket, majd toljuk ki a 
középen levő, a rajzon G-vel jelölt lemezt. 

Először a két ovális lyukba tegyünk csavart, és azokkal rögzítsük a fogantyút 
a megfelelő helyre. Amikor meggyőződtünk, hogy az ellendarab pontosan a 
mágnesre záródik, szorítsuk meg ezeket, majd rögzítsük a fogantyút a 
maradék három csavarral is.
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Tartozékok

Ellenőrizzük le még egyszer, hogy minden csavar jól megvan-e húzva, majd csúsztassuk 
a helyre a csavarokat eltakaró (H) lemezecskét. 

Jobb kezes ajtóra való szerelés - a nyomógomb és a LED lent van.

Balos ajtóra való szerelés - a nyomógomb és a LED fent van.
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