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ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332

Wzmocniony elektrozaczep

do drzwi ewakuacyjnych.

Zatwierdzony do drzwi ewakuacyjnych.

Certyfikat MPA - Dortmund

120002494.10

Charakterystyka:

• Zapadka promieniowa

• Obudowa symetryczna

• Siła trzymania min.2000 N,max.3000 N zgodnie z

prEN13633 i prEN 13637

• Odblokowanie pod siłą nacisku równej 100% siły trzymania

•

•

Mechaniczne styki monitoringu

Zapadka wewnętrzna kontrolowana przez fotokomórkę

•

•

Odpowiedni do drzwi lewych i prawych

Odpowiedni do montażu poziomego

• Niski pobór prądu 100 mA (24V), 200 mA (12V)

• Niewielkie wymiary: 77.6 x 20 x 28 mm

• Kompatybilny z poprzednim modelem 331

(należy zastosować odpowiednią blachę zaczepową)

,

,

• Zakres regulacji FaFix: 4 mm (skok 0.5 mm)

• Kompatybilny z ProFix l i ProFix 2

• Regulacja Fix (wyżłobienia w obudowie)

• Opcjonalna zapadka nieprzestawna

• Styki monitoringu zintegrowane w obudowie

• Czujnik monitoringu jest przesuwany razem z zapadką

elektrozaczepu (przełączenie zawsze w tym samym punkcie)

• Zatwierdzony jako dodatkowy mechanizm zamykający do
drzwi ppoż.
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Następca popularnego elektrozaczepu 331 posiada
porównywalne rozmiary do standardowych elektrozaczepów. W
prosty sposób może zostać dopasowany do różnych ościeżnic i
profili. Dzięki swoim wymiarom 77.6 x 20 x 28 mm jest
najmniejszym elektrozaczepem na świecie do drzwi
ewakuacyjnych.

Kolejną zaletą jest pewne i niezawodne otwarcie
elektrozaczepu pod naporem przy sile do 3 000N czyli 100%
siły trzymania. Dzięki temu elektrozaczep gwarantuje, że
zapadka zamka zostanie odblokowana nawet w drzwiach bez
okuć antypanicznych i tam gdzie napór jest przewidywany.
Dzięki symetrycznej obudowie może być stosowany do drzwi
lewych i prawych oraz może być montowany w poziomie.

Specjalny elektrozaczep typ 332
przeznaczony jest do drzwi
ewakuacyjnych. Dzięki nowej konstrukcji
jest najmniejszym elektrozaczepem w
tego typu konstrukcjach.
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Dane katalogowe

Dane techniczne

Opór na włamanie:

(Siła trzymania zgodnie z prEN 13633 i prEN 13637)

Materiał: obudowa/zapadka

Regulacja Fix

Regulacja FaFix (skok 0.5 mm)

Głębokość zachodzenia zapadki

Wymiary 77.6 x 20 x 28 mm

Temperatura pracy -15 °C to +40 °C

Montaż - niezależny od położenia

Max. siła Preload*

Obciążenie styków monitoringu

Czujnik zapadki wewnętrznej*

Dioda przepięciowa

Min. ilość cykli

Ilość cykli w teście fabrycznym

* zujnika zapadki wewnętrznej.wyjście potencjałowe c
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regulacja

max.3000 N

stal

tak

4 mm

6 mm

77.6 x 20 x 28 mm

-15 °C to +40 °C

tak

3000 N

24 V / 1A

tak

tak

200 000

500 000

Tolerancja napięcia

Nominalny pobór prądu DC

12 V

±10 %

63 ohm

190 mA

Parametry elektryczne dla 20°C 24 V

±10 %

260 ohm

9 mA

Nominalna rezystancja



Warianty elektrozaczepów

Odpowiednie do każdych drzwi ewakuacyjnych.

• FaFix

• Zapadka nieprzestawna

• ProFix 1

• ProFix 2

Model 332.80 z FaFix

Nr katalogowy 12V

FaFix Zapadka nieprzestawna

Wersja FaFix
332.80------E91

Wersja ProFix

Zakres regulacji:

3,5 mm

4,5 mm (pozycja zerowa)

5,5 mm

Nr katalogowy 24V

332.80------F91

332.208-----E91

Nr katalogowy 24V

332.208-----F91

332.138-----E91

332.138-----F91

332.80F-----E91

332.80F-----F91

Model 332F80 z zapadką nieprzestawną

Nr katalogowy 12V
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Model 332 ProFix wersja 1

Nr katalogowy 12V

Model 332 ProFix wersja 2

Nr katalogowy 12V

ProFix 1 ProFix 2
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głębokość zazębienia
zapadki

skok 0.5

ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332

Nr katalogowy 24V

Nr katalogowy 24V

Profix = elektrozaczep z zapadką
promieniową z prowadzeniem
zapadki zamka



Blacha płaska ProFix 1

do modelu 332.208

Nr katalogowy

-------52235-01

Blacha płaska ProFix 1

do modelu 332.208

Nr katalogowy

-------53535-01

Blacha płaska ProFix 1

do modelu 332.208

Nr katalogowy

-------52435-01

wymiar X = 14,5 mmwymiar X = 14,5 mm wymiar X = 17 mm

Blacha kątowa

do modelu 332.80

Nr katalogowy

-------60335-01

Blacha płaska krótka

do modelu 332.80

Nr katalogowy

-------09635-01

Blachy zaczepowe ze stali nierdzewnej
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Blacha płaska ProFix 1

do modelu 332.208

Nr katalogowy

-------58335-01

wymiar X = 14,5mm

wymiar X = 29mm

Blacha płaska ProFix 1

do modelu 332.208

Nr katalogowy

-------55735-01

Model 807-10 z prostokątną blachą czołową

Nr katalogowy

807-10-------00

Model 807-12 z owalną blachą czołową

Nr katalogowy

807-12-------00

Akcesoria
Blachy zaczepowe
ze stali nierdzewnej
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Zamek zapadkowy serii 807 został przetestowany i dopuszczony
do stosowania
w drzwiach ewakuacyjnych.

w celu zdalnego i kontrolowanego otwarcia drzwi

Wysunięcie zapadki zamka jest regulowane w zakresie 12 ÷ 17
mm. Umożliwia to dopasowanie zapadki zamka do czujnika
monitoringu w elektrozaczepie.



Lista odpowiednich przekaźników znajduje się poniżej.

Akcesoria

Numery katalogowe

Parametry elektryczne styków przekaźnika

Obciążenie styków 12V DC/24V DC

Uwaga:

Odpowiedni terminal sterujący można

znaleźć w katalogu “Rescue route

systems” lub na stronie www.asaabloy.de

Uwaga:

Wersja ProFix modelu 332 jest również
dostępna z blachami kątowymi (iW) oraz
blachami płaskimi (HZ).
Wersja ProFix 2 jest dostępna na zapytanie.

Modele z funkcją FaFix

12 V DC 24V DC Rewersyjny Dioda przepięciowa Nr katalogowy

• • • 332.80------E91

332.80------F91

Modele z zapadką nieprzestawną

332.80F-----E91

332.80F-----F91

Modele z systemem Profix 1 dla blach ProFix HZF/z prowadzeniem zapadki

332.208------E91

332.208------F91

Akcesoria

Opis

Przekaźnik typ 7480 dla 12 V 7480--------E00

Przekaźnik typ 7480 dla 24 V 7480--------F00

Zamek zapadkowy 807-10 807-10-------00

Zamek zapadkowy 807-12 807-12-------00
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Przekaźnik model 7480
Elektrozaczep 332 posiada potencjałowe wyjście
informujące o położeniu zapadki wewnętrznej
elektrozaczepu. W celu uzyskania styku
bezpotencjałowego należy podłączyć przekaźnik typ 7480.

max. 1A

Monitoring wewnętrzny Armature contact Fix FaFix ±2mm

• • • •

12 V DC

12 V DC

24

24

V DC

V DC

Rewersyjny

Rewersyjny

Dioda przepięciowa

Dioda przepięciowa

Nr katalogowy

Nr katalogowy

•

•

•

•

•

•

Monitoring wewnętrzny

Monitoring wewnętrzny

Armature contact

Armature contact

Fix

Fix

FaFix ±2mm

FaFix ±2mm

•

•

•

•

•

•

•

•

Nr katalogowy
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Grupa ASSA ABLOY

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
GERMANY
Tel.+49 7431123-0
Fax+49 7431123-240
albstadt@assaabloy.de
www.assaabloy.de

Spółka
Od 2005 roku

firmy IKON i effeff prowadzą wspólną
politykę. Rozwijają się, produkują i
działają w ramach jednej spółki,
skutecznie rozwijając dwie różne
grupy produktów. Dzięki połączeniu
firm zostały stworzone kompleksowe
rozwiązania dla naszych klientów w
zakresie sektora prywatnego,
handlowego i państwowego.

systemów
zabezpieczających

, ochrony
Firma zatrudnia

ok. 30.000 pracowników. Roczne
obroty są na poziomie 3 miliardów
euro.

ASSA ABLOY jest najwi kszym na
wiecie producentem i dostawc

zamków oraz
, maj cych za

zadanie spe nienie potrzeb klientów
odno nie bezpiecze stwa i
wygody u ytkowania.
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ASSA ABLOY Sicher-
heitstechnik GmbH.

Firma , powstała w 1936
roku jako zakład mechaniki
precyzyjnej i elektrotechniki.
Dzięki prowadzeniu
konsekwentnej polityki stała się
światowym liderem w zakresie
elektromechanicznych urządzeń
blokujących. Wśród produktów
effeff znajdują się elektrozaczepy,
elektrorygle, zamki antypaniczne,
systemy kontroli dostępu,
elektromagnesy, systemy dróg
ewakuacyjnych, napędy do drzwi
rozwiernych, elektromagnesy do
drzwi p.poż. Zakład produkcyjny
znajduje się w Albstadt w
Niemczech. Firma eksportuje
swoje produkty do 75 krajów na
całym świecie.

effeff Firma została założona w
roku 1926 jako IKON ZEISS AG.
Jest jednym z wiodących
producentów wkładek
cylindrycznych, zamków i
systemów zamknięć w
Niemczech. Produkty i
rozwiązania IKON produkowane
są zgodnie z technicznymi
standardami. W programie
znajdują się mechatroniczne
wkładki cylindryczne, systemy
kontroli dostępu, okucia
antypaniczne, okucia drzwiowe i
samozamykacze wraz z licznymi
dodatkowymi zamkami i
urządzeniami zabezpieczającymi,
które chronią zarówno ludzi i
mienie.

IKON
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