PROFILHÅNDTAK MED INTEGRERT MAGNETLÅS EM 300

PROFILHÅNDTAK
MED INTEGRERT
MAGNETLÅS
—
EM 300

EM 300-serien er et DORMAdesignet profilhåndtak med en
eller to integrerte magnetlåser
for enkel montering på en
fløyede slagdører. Ideell for
ettermontering på eksisterende
dører uten at låsen reduserer
fri lysåpning i høyde eller
bredde. EM 300 er spesielt
egnet på ytterdører / korridor
dører som ikke har krav til
fallehold, men til rømning som
for eksempel inngangspartier
til leiligheter.
Tilbehør
DORMA har tatt frem to til
leggsprofiler:En for gjennom
gående bolter til magnetprofilen og en for gjennomgående

bolter til håndtaksprofilen. Tilleggsprofilen for håndtaket er
formet likt som den utvendige
delen slik at man da får et
profilhåndtak både på utsiden
og innsiden.
Enkel montering
Magnetlås er
forhåndsmontert og ferdig
koblet
Stor holdekraft og
indikering av låst / ulåst
Robust konstruksjon
(2–5 mm tykk aluminium,
korrosjonsbestandig)
Låses automatisk opp ved
strømbrudd for å sikre
trygg rømning
Driftsspenning 12–24 V DC

1

2
3

1

Profilhåndtak

2

Magnetlåser

3

Adgangskontroll

PROFILHÅNDTAK MED INTEGRERT MAGNETLÅS EM 300

EM 300

—

EM 300-2A
Dette er et 2.500mm langt profilhåndtak med to magnetlåser
på 2.000N integrert (til sammen 4.000N). Profilhåndtaket
kappes til ønsket lengde ved montering. EM 300 er enkelt å
montere på nye og eksisterende dører. En forutsetning er at
dørblad og karm flukter.
Lengde på håndtak

2.500 mm

Håndtakets utførelse

Anodisert aluminium

Holdekraft

2.000N x 2 (til sammen 4.000N).

Driftsspenning

12–24V DC

Låsestatussensor

Ja

Bruksområde

DORMA EM 300 profilhåndtak med integrert
magnetlås kan benyttes på de fleste dører. EM 300
er spesielt egnet på ytterdører/korridordører som
ikke har krav til fallehold, men til rømning som f.eks
inngangspartier til leiligheter.

Ordrenr.

19860530

EM 300-1A
Dette er et 400mm langt profilhåndtak med en magnetlås på
2.000N integrert. EM 300 er enkelt å montere på nye og eksisterende dører. En forutsetning er at dørblad og karm flukter.
Lengde på håndtak

400 mm

Håndtakets utførelse

Anodisert aluminium

Holdekraft

2.000 N x 1

Driftsspenning

12–24V DC

Låsestatussensor

Ja

Bruksområde

DORMA EM 300 profilhåndtak med integrert
magnetlås kan benyttes på de fleste dører.
EM 300 er spesielt egnet på ytterdører/ korridor
dører som ikke har krav til fallehold, men til
rømning som f.eks inngangspartier til leiligheter.

Ordrenr.

19860531

TILBEHØR
Tilleggsprofil for karmdel
Lengde

2.500 mm

Utførelse

Anodisert aluminium

Ordrenr.

19860532

Tilleggsprofil for håndtak
Lengde

2.500 mm

Utførelse

Anodisert aluminium

Ordrenr.

19860533
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