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Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy uniwersalne

Elektrozaczep uniwersalny
z zapadką promieniową
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych
Własności:
- symetryczny
- grubość 16,5mm
- zapadka promieniowa
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC
Napięcie znamionowe: 8-12V AC/DC
Pobór prądu: max. 1,3A
Oporność cewki: 9,2Ω
nr esco

j.m.

DIN

wariant

24-643513

szt.

L+R

bez pamięci, bez mechanicznego odryglowania

24-643521

szt.

L+R

z pamięcią, bez mechanicznego odryglowania

24-559679

szt.

L+R

bez pamięci, z mechanicznym odryglowaniem

24-643530

szt.

L+R

z pamięcia, z mechanicznym odryglowaniem

Elektrozaczep uniwersalny
z zapadką promieniową i pamięcią wewnętrzną
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych
Własności:
- symetryczny
- grubość 16,5mm
- zapadka promieniowa
- pamięć wewnętrzna
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC
Napięcie znamionowe: 8-12V AC/DC
Pobór prądu: max. 1,3A
Oporność cewki: 9,2Ω
nr esco

j.m.

DIN

wariant

24-775100

szt.

L+R

z pamięcią, z mechanicznym odryglowaniem

24.02
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Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy uniwersalne

Elektrozaczep uniwersalny
z zapadką promieniową
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych
Własności:
- symetryczny
- grubość 16,5mm
- zapadka promieniowa
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC
Napięcie znamionowe: 12V AC/DC
Pobór prądu: max. 500mA
Oporność cewki: 9,2Ω
nr esco

j.m.

DIN

wariant

24-843105

szt.

L+R

bez pamięci, bez mechanicznego odryglowania

Elektrozaczep uniwersalny
z zapadką promieniową, typ 118 oraz 118.13
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych

66

Własności:
- symetryczny
- grubość 16mm/18,5mm w wersji ProFix
- zapadka promieniowa
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC
- odpornośc na włamanie 3000N
- otwarcie pod naciskiem na zapadke 200N (12VAC)
Napięcie znamionowe: 10-24V AC/DC
Pobór prądu: 250mA(12VAC) max. 560mA
Oporność cewki: 43Ω
nr esco

j.m.

DIN

wariant

24-788813

szt.

L+R

bez mechanicznego odryglowania

24-788821

szt.

L+R

z mechanicznym odryglowaniem

Wykonanie w systemie ProFix 2 - montaż bez konieczoności podcinania
profili od czoła.
nr esco

j.m.

DIN

wariant

24-788830

szt.

L+R

bez mechanicznego odryglowania

24-788848

szt.

L+R

z mechanicznym odryglowaniem

Blachy zaczepowe należy dobierać w zależności od
systemu. Balcha proponowana 21-369250

www.esco.com.pl
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Elektrozaczepy i Akcesoria

elektrozaczepy uniwersalne z
wyprowadzeniem zapadki

Elektrozaczep uniwersalny, seria TOP
z zapadką promieniową i wyprowadzeniem zapadki
21

Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych
Własności:
- symetryczny
- grubość 18,5mm
- zapadka promieniowa
- system wyprowadzenia zapadki
- siła trzymania 3230 N
- otwarcie pod naporem na zapadkę, max.:
250 N – przy zasilaniu 12V AC
360 N – przy zasilaniu 24V AC
55 N – przy zasilaniu 12V DC
220 N – przy zasilaniu 24V DC
- możliwa praca ciągła przy zasilaniu 11-13V DC
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
Napięcie znamionowe: 10-24V AC/DC
Oporność cewki: 43 Ω
Pobór prądu:
175 mA – przy zasilaniu 10V AC
250 mA – przy zasilaniu 12V AC
500 mA – przy zasilaniu 24V AC
230 mA – przy zasilaniu 10V DC
280 mA – przy zasilaniu 12V DC
560 mA – przy zasilaniu 24V DC
nr esco

j.m.

DIN

wariant

24-861091

szt.

L+R

bez pamięci, bez mechanicznego odryglowania

24-861092
24-861093

szt.
szt.

L+R
L+R

z pamięcią, bez mechanicznego odryglowania
bez pamięci, z mechanicznym odryglowaniem

24-861094

szt.

L+R

z pamięcią i mechanicznym odryglowaniem

24-861096

szt.

L+R

z monitoringiem, bez pamięci, bez mechanicznego odryglowania

Blachy zaczepowe należy dobierać w zależności od systemu.
Balcha proponowana 21-369250

24.04
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Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy niskoprądowe

Elektrozaczep niskoprądowy 12VDC
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych
Własności:
- symetryczny
- grubość 16,5mm
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- zapadka promieniowa
Napięcie znamionowe: 12VDC
Pobór prądu: max 250mA
Oporność cewki 30Ω
nr esco

j.m.

DIN

wariant

24-787442

szt.

L+R

bez pamięci, bez mechanicznego odryglowania

24-842362

szt.

L+R

bez pamięci, z mechanicznym odryglowaniem

Elektrozaczep niskoprądowy 24VDC
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych
Własności:
- symetryczny
- grubość 16,5mm
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- zapadka promieniowa
Napięcie znamionowe: 24VDC
Pobór prądu: max 150mA
Oporność cewki 128Ω
nr esco

j.m.

DIN

wariant

24-775118

szt.

L+R

bez pamięci, bez mechanicznego odryglowania

24-842370

szt.

L+R

bez pamięci, z mechanicznym odryglowaniem

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

stan: 01/2015
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Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy rewersyjne

Elektrozaczep rewersyjny
z zapadką promieniową
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych
Własności:
- symetryczny
- grubość 16,5mm
- zapadka promieniowa
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
Napięcie znamionowe: 12V lub 24V DC
Pobór prądu: max. 250mA lub 150mA
Oporność cewki: 58Ω lub 220Ω
nr esco

j.m.

DIN

wariant

24-787450

szt.

L+R

12VDC, 250mA

24-775126

szt.

L+R

24VDC, 150mA

Elektrozaczep rewersyjny, seria TOP
z zapadką promieniową i wyprowadzeniem zapadki
21

Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych
Własności:
- symetryczny
- grubość 18,5mm
- zapadka promieniowa
- system wyprowadzenia zapadki
- siła trzymania 3230 N
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
Napięcie znamionowe: 12V lub 24V DC
Pobór prądu: 175mA lub 120mA
Oporność cewki: 70Ω lub 230Ω
nr esco

j.m.

DIN

wariant

24-861097

szt.

L+R

12VDC, 175mA

24-861098
24-861099

szt.
szt.

L+R
L+R

24VDC, 120mA
12VDC, 175mA, z monitoringiem

24-861100

szt.

L+R

24VDC, 120mA, z monitoringiem

Blachy zaczepowe należy dobierać w zależności od systemu.
Balcha proponowana 21-369250

24.06
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Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy rewersyjne

Elektrozaczep rewersyjny
z zapadką promieniową, 138F
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewy i prawych
- elektrozaczep dedykowany do drzwi przeciwpożarowych we współpracy z zamkiem dodatkowym

Własności:
- symetryczny
- 16 mm
- zapadka promieniowa
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)

Napięcie znamionowe: 12V lub 24V DC
Pobór prądu: max. 235mA lub 150mA
Oporność cewki: 51Ω lub 230Ω
nr esco

j.m

DIN

wariant

24-805990

szt.

L+R

12VDC, 235mA

24-805991

szt.

L+R

24VDC, 150mA

Elektrozaczep rewersyjny
z zapadką promieniową, 138F.13
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewy i prawych
- elektrozaczep dedykowany do drzwi przeciwpożarowych we współpracy z zamkiem dodatkowym
- system ProFix2

Własności:
- symetryczny
- 18,5 mm
- zapadka promieniowa
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)

Napięcie znamionowe: 12V lub 24V DC
Pobór prądu: max. 235mA lub 150mA
Oporność cewki: 51Ω lub 230Ω
nr esco

j.m

DIN

wariant

24-805992

szt.

L+R

12VDC, 235mA

24-805993

szt.

L+R

24VDC, 150mA

Blachy zaczepowe należy dobierać w zależności od systemu profili i zamka.
Proponowana blacha zaczepowa 21-369250

www.esco.com.pl
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Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy rewersyjne

Elektrozaczep rewersyjny
331U
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewy i prawych
- elektrozaczep dedykowany do drzwi przeciwpożarowych we współpracy z zamkiem dodatkowym
- do drzwi ewakuacyjnych

Własności:
- niesymetryczny
- 23 mm
- odporność na włamanie 7500 N
- możliwość otwarcia pod naporem na zapadkę do 5000 N

Napięcie znamionowe: 12V lub 24V DC
Pobór prądu: max. 320mA lub 160mA
Oporność cewki: 37,5Ω lub 1250Ω

Elektrozaczep dostarczany jest wraz z blachą zaczepową.
nr esco

j.m

DIN

wariant

24-604919
24-801639
24-806001
24-806002

szt.
szt.
szt.
szt.

R
L
R
L

12VDC, 320 mA
12VDC, 320 mA
24VDC, 160mA
24VDC, 160mA

24.08
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Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy do drzwi przeciwpożarowych

Elektrozaczep do drzwi przeciwpożarowych
142U/142UR
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi przeciwpożarowych
Własności:
- grubość 21mm
- dioda przepięciowa w standardzie
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- regulacja położenia elektrozaczepu Fix
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC
- odpornośc na włamanie 6500N
Napięcie znamionowe: 12 lub 24V AC/DC (przełącznik)
Pobór prądu: max. 130mA - 70mA
Oporność cewki: 57,5Ω - 230Ω
nr esco

j.m.

DIN

wariant

24-788856

szt.

L

bez monitoringu

24-788864

szt.

P

bez monitoringu

24-788872

szt.

L

z monitoringiem

24-788880

szt.

P

z monitoringiem

Elektrozaczep do drzwi przeciwpożarowych
142UF
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi przeciwpożarowych
Własności:
- grubość 21mm
- dioda przepięciowa w standardzie
- brak regulacji zapadki
- regulacja położenia elektrozaczepu Fix
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC
- odpornośc na włamanie 10000N
Napięcie znamionowe: 12 lub 24V AC/DC (przełącznik)
Pobór prądu: max. 130mA - 70mA
Oporność cewki: 57,5Ω - 230Ω
nr esco

j.m.

DIN

24-861263

szt.

L

24-861262

szt.

P

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

stan: 01/2015
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Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy do drzwi przeciwpożarowych

Elektrozaczep do drzwi przeciwpożarowych
143 z zapadką promieniową
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi przeciwpożarowych
Własności:
- grubość 20mm
- zapadka promieniowa
- układ przepięciowy
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- regulacja zamka Fix
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC
- odpornośc na włamanie 8000N
- otwarcie pod naciskiem na zapadkę 150N
Napięcie znamionowe: 12-24V AC/DC
Pobór prądu: max. 350mA
Oporność cewki: -Ω
nr esco

j.m.

DIN

24-788910

szt.

L+P

Elektrozaczep do drzwi przeciwpożarowych
143.13 z zapadką promieniową, ProFix2
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi przeciwpożarowych
Własności:
- grubość 20mm
- zapadka promieniowa
- układ przepięciowy
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- regulacja zamka Fix
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC
- odpornośc na włamanie 8000N
Napięcie znamionowe: 12-24V AC/DC
Pobór prądu: max. 350mA
Oporność cewki: -Ω
Wykonanie w systemie ProFix2 - montaż bez konieczoności podcinania
profili od czoła.
nr esco

j.m.

DIN

24-788929

szt.

L

24-788937

szt.

P

Blachy zaczepowe dobierać w zalezności od systemu.
Proponowana blacha zaczepowa 21-369250

24.10
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Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy do drzwi przeciwpożarowych

Elektrozaczep uniwersalny
118F.13 z zapadką promieniową
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi przeciwpożarowych
- do drzwi lewych i prawych
Własności:
- symetryczny
- grubość 18.5mm
- zapadka promieniowa
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- regulacja zamka F, Fix
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC
- wykonanie w systemie ProFix 2
- odpornośc na włamanie 3000N
Napięcie znamionowe: 10-24V AC/DC
Pobór prądu: max. 230mA
Oporność cewki: 9,2Ω
Wykonanie w systemie ProFix 2 - montaż bez konieczoności podcinania
profili od czoła.
nr esco

j.m.

DIN

wariant

24-365955

szt.

L+R

bez mechanicznego odryglowania

Blachy zaczepowe należy dobierać w zależności od systemu.
Balcha proponowana 21-369250

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem
Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do stosowania z elektrozaczepami z systemem ProFix 2
- do zamków zapadkowo-ryglowych
Właściwości:
- umożliwia bezproblemowe wyprowadzenie zapadki zamka poprzez wyeliminowanie blokowania w profilu ramowym

nr esco

j.m.

DIN A

B

21-367206

szt.

L+R 24 mm

3 mm

21-359920

szt.

L+R 24 mm

3 mm

21-367214

szt.

L+R 24 mm

3 mm

21-369233

szt.

L+R 24 mm

3 mm

21-369241

szt.

L+R 24 mm

3 mm

wariant
Yawal
TM75EI
Aluprof
MB78EI
Ponzio
NT78EI
Aluprof
MB60
Aluprof
MB70

Uwaga: Na zamówienie dostępne warianyty dla innych systemów aluminiowych.

www.esco.com.pl
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Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy rewerszjne

Elektrozaczep rewersyjny
332.80 z zapadką promieniową
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi ewakuacyjnych
- do automatycznych drzwi rozwiernych
Własności:
- grubość 20mm
- zapadka promieniowa
- symetryczny
- rewersyjny
- układ przepięciowy
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- regulacja zamka Fix
- funkcja monitoringu zapadki zamka oraz monitoring wewnętrzny
- możliwość otwarcia pod naporem na zapadkę do 3000N
Napięcie znamionowe: 12 lub 24V DC
Pobór prądu: max. 190 lub 95mA
Oporność cewki: 63 lub 260Ω
nr esco

j.m.

DIN

wariant

24-788945

szt.

L+P

12V

24-788953

szt.

L+P

24V

Elektrozaczep rewersyjny
332.238 z zapadką promieniową, ProFix2
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi ewakuacyjnych
- do automatycznych drzwi rozwiernych
Własności:
- grubość 20mm
- zapadka promieniowa
- symetryczny
- rewersyjny
- układ przepięciowy
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- regulacja zamka Fix
- funkcja monitoringu zapadki zamka oraz monitoringu wewnętrznego
- możliwość otwarcia pod naporem na zapadkę do 3000N
Napięcie znamionowe: 12 lub 24V DC
Pobór prądu: max. 190 lub 95mA
Oporność cewki: 63 lub 260Ω
Wykonanie w systemie ProFix2 - montaż bez konieczoności podcinania
profili od czoła.
nr esco

j.m.

DIN

wariant

24-788961

szt.

L+P

12V

24-788970

szt.

L+P

24V

Blachy zaczepowe dobierać w zalezności od systemu.
Proponowana blacha zaczepowa 21-369250

24.12
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Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy do drzwi całoszklanych

Elektrozaczep do drzwi całoszklanych
Zastosowanie:
- do drzwi całoszklanych bez zamka
- do drzwi z aluminium, stali i drewna
Własności:
- montaż na ościeznicy
- uniwersalny
- symetryczny
- dioda przepięciowa w standardzie
- opcjonalana funkcja monitoringu
- do szkła o grubości od 9 do 12mm
Napięcie znamionowe: 12 lub 24V AC/DC
Pobór prądu: max. 130/70mA (AC) lub 210/105mA (DC)
Oporność cewki: 57,5 Ω - 12V/230Ω +24
nr esco

j.m.

DIN

wariant

24-789011

szt.

L+P

bez monitoringu

24-789020

szt.

L+P

z monitoringiem

Elektrozaczep do drzwi całoszklanych
Zastosowanie:
- do drzwi całoszklanych bez zamka
Własności:
- uniwersalny
- symetryczny
- do szkła o grubości 9, 10 lub 12mm
Napięcie znamionowe: 6 lub 12V AC/ DC

nr esco

j.m.

DIN

wariant

24-789038

szt.

L+P

9mm

24-789046

szt.

L+P

10mm

24-789054

szt.

L+P

12mm

www.esco.com.pl
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elektrozaczepy specjalne

Elektrozaczep do zastosować zewnętrznych
z zapadką promieniową typ 118W
Zastosowanie:
- do zastosować zewnętrznych
- do odblokowania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych
Własności:
- symetryczny
- grubość 16 mm
- zapadka promieniowa
- siła trzymania 3750 N
Napięcie znamionowe: 10-24V AC/DC
Oporność cewki: 43 Ω
Pobór prądu:
250 mA – przy zasilaniu 12V AC
500 mA – przy zasilaniu 24V AC
230 mA – przy zasilaniu 10V DC
280 mA – przy zasilaniu 12V DC
560 mA – przy zasilaniu 24V DC
nr esco

j.m.

DIN

wariant

24-804050

szt.

L+P

bez pamięci, bez mechanicznego odryglowania

24-861136

szt.

L+P

bez pamięci, z mechanicznym odryglowaniem

Elektrozaczep do zastosować zewnętrznych
z zapadką promieniową i wyprowadzeniem zapadki typ 118.13W
Zastosowanie:
- do zastosować zewnętrznych
- do odblokowania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych
Własności:
- symetryczny
- grubość 18,5 mm
- zapadka promieniowa
- system wyprowadzenia zapadki
- siła trzymania 3750 N
Napięcie znamionowe: 10-24V AC/DC
Oporność cewki: 43 Ω
Pobór prądu:
250 mA – przy zasilaniu 12V AC
500 mA – przy zasilaniu 24V AC
230 mA – przy zasilaniu 10V DC
280 mA – przy zasilaniu 12V DC
560 mA – przy zasilaniu 24V DC
nr esco

j.m.

DIN

wariant

24-861137

szt.

L+P

bez pamięci, bez mechanicznego odryglowania

24-861139

szt.

L+P

bez pamięci, z mechanicznym odryglowaniem

Blachy zaczepowe dobierać w zalezności od systemu.
Proponowana blacha zaczepowa 21-369250

24.14
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zwory magnetyczne

Zwora magnetyczna 2500N
z monitoringiem
Zastosowanie:
- od blokowania drzwi w pozycji zamkniętej
- zastosowanie w systemach kontroli dostępu
Własności:
- dostępna w dwóch wariantach:
a) do montażu nawierzchniowego
(wymagany zestaw montażowy typu L lub L + Z)
b) do montażu wpuszczanego
- siła trzymania 2500N
- zasilanie 12 lub 24V DC
- monitorowanie stanu drzwi
- monitorowanie stanu drzwi
Napięcie znamionowe: 12 lub 24V DC
Pobór prądu: 500mA lub 250mA
Wymiary:
a) w wariancie nawierzchniowym:
Wymiary zwory: 268 x 48 x 26,5 mm
Wymiary jarzma: 185 x 38 x 12 mm
b) w wariancie wpuszczanym:
Wymiary zwory: 228 x 39 x 27 mm
Wymiary jarzma: 185 x38 x 11 mm
nr esco

j.m.

DIN

wariant

18-860997

szt.

L+R

2500N/nawierzchniowy

18-860998

szt.

L+R

2500N/wpuszczany

Zwora magnetyczna 5300N
z monitoringiem
Zastosowanie:
- odblokowania drzwi w pozycji zamkniętej
- zastosowanie w systemach kontroli dostępu
Własności:
- dedykowana do montażu nawierzchniowego
(wymagany zestaw montażowy typu L lub L + Z)
- zasilanie 12 lub 24V DC
- siła trzymania 5300N
- monitoring stanu drzwi
Napięcie znamionowe: 12V lub 24V DC
Pobór prądu: max. 500mA lub 250mA
Wymiary zwory: 268 x 73 x 39 mm
Wymiary jarzma: 190 x 61 x 17 mm

nr esco

j.m.

DIN

18-861000

szt.

L+R

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
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zwory magnetyczne

Zestawy montażowe do zwór magnetycznych:
Zestaw montażowy typu L + Z
Zastosowanie:
- do montażu zwory do drzwi wykonanych z metalu, drewna i profili PVC
- do montażu zwory na profilu ramy przy użyciu kątownika oraz do montażu jarzma
do profilu skrzydła

nr esco

j.m.

DIN

wariant

18-571628

szt.

L+R

do zwory 2500N

18-861001

szt.

L+R

do zwory 5300N

Zestaw montażowy typu L
Zastosowanie:
- do montażu zwory do drzwi wykonanych z metalu,
drewna i profili PVC
- do montażu zwory na profilu ramy
(montaż jarzma bezpośrednio do skrzydła)
nr esco

j.m.

DIN

wariant

18-800258

szt.

L+R

do zwory 2500N

18-803102

szt.

L+R

do zwory 5300N

24.16
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akcesoria

Zestyk do drzwi dwuskrzydłowych
trójbiegunowa
Zastosowanie:
- zestyk stosowany do podłączenia elektrozaczepów i innych urządzeń elektrycznych w skrzydle biernym drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- nie nadaje się do podłączenia elektrozaczepów rewersyjnych
Własności:
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- łatwy w montażu
- ukryta zabudowa
- możliwośc zdjęcia skrzydła biernego bez konieczności demontażu przewodów
nr esco

j.m.

DIN

24-643548

szt.

L+R

Zestyk do drzwi dwuskrzydłowych
dwubiegunowy
Zastosowanie:
- zestyk stosowany do podłączenia elektrozaczepów i innych urządzeń
elektrycznych w skrzydle biernym drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- nie nadaje się do podłączenia elektrozaczepów rewersyjnych
Własności:
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- łatwy w montażu
- ukryta zabudowa
- możliwośc zdjęcia skrzydła biernego bez konieczności demontażu przewodów

nr esco

j.m.

DIN

24-803277

szt.

L+R

Pancerz elastyczny do przewodów
Zastosowanie:
- do podłączania elektrozaczepów i innych urządzeń elektrycznych w skrzydle biernym drzwi z profili aluminiowych i stalowych
Własności:
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- całkowita ochrona przewodu przed ingerencją z zewnątrz
- pancerz wykonany ze stali nierdzewnej
- montaż nawieżchniowy
- możliwość montażu do każdego rodzaju drzwi
- możliwość jednoczesnego przeniesienia do kilku sygnałów
nr esco

j.m.

wariant

24-643432

szt.

Ø10, L=300mm

24-861142

szt.

Ø10, L=600mm

www.esco.com.pl
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Pancerz elastyczny do przewodów
wpuszczany między profile
Zastosowanie:
- do podłączania elektrozaczepów i innych urządzeń elektrycznych w skrzydle biernym drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do kabla przyłączeniowego o grubości 8mm
Własności:
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- całkowita ochrona przewodu przed ingerencją z zewnątrz
- pancerz wykonany ze stali chromowanej
- możliwośc montażu do każdego rodzaju drzwi
- możliwość jednoczesnego przeniesienia do kilku sygnałów

nr esco

j.m.

DIN

wariant

25-307084

szt.

L+R

L=155mm

25-307092

szt.

L+R

L=370mm

długość pancerza
155mm
370mm

d max.
50mm
100mm

Pancerz elastyczny do przewodów
wpuszczany między profile z kasetą
Zastosowanie:
- do podłączania elektrozaczepów i innych urządzeń elektrycznych w skrzydle biernym drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do kabla przyłączeniowego o grubości 8mm
Własności:
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- całkowita ochrona przewodu przed ingerencją z zewnątrz
- pancerz wykonany ze stali chromowanej
- możliwośc montażu do każdego rodzaju drzwi
- możliwość jednoczesnego przeniesienia do kilku sygnałów

nr esco

j.m.

DIN

wariant

25-346357

szt.

L+R

L=155mm

25-861143

szt.

L+R

L=370mm

długość pancerza wymiary kasety
155mm
25x260x17mm
370mm

24.18

25x480x17mm

stan: 01/2015

d max.
50mm
100mm

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Elektrozaczepy i Akcesoria
akcesoria
24

Pancerz elastyczny do przewodów
Wpuszczany między profile z kasetą jednostronną
i kościami podłączeniowymi

17.5

Własności:
- uniwersalny do drzwi lewych i prawych
- pancerz wykonany ze stali nierdzewnej
- dzięki kościom podłączeniowym łatwy demontaż
bez konieczności przecinania przewodu
- możliwość podłączenia 10 żył przewodu
- napięcie pracy 24V +20%
nr esco

j.m.

DIN

24-795143

szt.

L+R

480

Zastosowanie:
- po podłaczenia elektrozaczepów i innych urządzeń
elektrycznych w skrzydle drzwi z profili aluminiowych i stalowych

Pancerz elastyczny do przewodów
Wpuszczany między profile z kasetą dwustronną
i kościami podłączeniowymi
Zastosowanie:
- po podłaczenia elektrozaczepów i innych urządzeń
elektrycznych w skrzydle drzwi z profili aluminiowych i stalowych

nr esco

j.m.

DIN

24-799793

szt.

L+R

480

Własności:
- uniwersalny do drzwi lewych i prawych
- pancerz wykonany ze stali nierdzewnej
- dzięki kościom podłączeniowym łatwy demontaż
bez konieczności przecinania przewodu
- możliwość podłączenia 10 żył przewodu
- napięcie pracy 24V +20%

19
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Czujnik wysunięcia rygla
stopień ochrony IP 67

Zastosowanie:
- do monitorowania stanu zaryglowania drzwi
- do drzwi lewych i prawych
Własności:
- obudowa pyło- i wodoszczelna, stopień ochrony IP 67
- skok zadziałania ~3mm
- cztero metrowy kabel przyłączeniowy, 4 żyłowy
- obciążenie max. 30V/1.5A
- aprobata Vds G 189004
nr esco

j.m.

DIN

24-391042

szt.

L+R

Czujnik wysunięcia rygla
stopień ochrony IP 54

Zastosowanie:
- do monitorowania stanu zaryglowania drzwi
- do drzwi lewych i prawych
Własności:
- obudowa pyło- i wodoszczelna, stopień ochrony IP 54
- skok zadziałania ~3mm
- cztero metrowy kabel przyłączeniowy, 3 żyłowy
- obciążenie max. 30V/1.5A
nr esco

j.m.

DIN

24-236900

szt.

L+R
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