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 PROFIILIVEDIN  
 INTEGROIDULLA  
 MAGNEETTILUKOLLA
—
 EM 300

DORMA EM 300 -sarja koostuu yhdellä tai kahdella  integroidulla 
magneettilukolla varustetuista profiilivetimistä,  jotka asennetaan 
yksilehtisiin saranaoviin. Tällainen  profiilivedin on helppo 
 jälkiasentaa oviin, koska lukko ei  vaikuta oviaukon korkeuteen tai 
leveyteen. EM 300 on tarkoitettu oviin, joissa tarvitaan 
 sähköisesti ohjattua lukitusta mutta ei palo-ovi vaatimusta.

Lisävaruste
DORMA on kehittänyt läpikulkevalla ruuvikiinnityksellä 
 varustettuja täydentäviä profiileita karmiin ja oviin. Oviprofiili on 
muotoiltu vetokahvaksi.
  Helppo asentaa
  Magneettilukko on asennettu ja yhdistetty profiiliin
  Erittäin kestävä, lukitun/lukitsemattoman ilmaisu
  Vankka rakenne (korroosiota kestävää 2–5 mm alumiinia)
  Lukitus avautuu automaattisesti sähkökatkoksen sattuessa, 
jotta poistuminen sujuu turvallisesti
  Käyttöjännite 12–24 V DC

Magneetti-
lukko

Vetokahva
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 EM 300
—
Em 300-2a
EM 300-2A on 2 500 mm pitkä profiilivedin, kahdella 
integroidulla magneettilukolla pitovoimaltaan 2 x 2000 N. 
Profiilivedin voidaan katkaista haluttuun pituuteen 
asennettaessa. EM 300 on helppo asentaa uusiin oviin ja 
jälkiasentaa. Ovilehden ja karmin paksuuden tulee olla sama, 
ja niiden tulee olla asennettu suoraan linjaan toisiinsa nähden.

Em 300-1a
EM 300-1A on 400 mm pitkä profiilivedin, johon on integ-
roitu 2 000 N kestävä magneettilukko. EM 300 on helppo 
asentaa uusiin oviin ja jälkiasentaa. Ovilehden ja karmin pak-
suuden tulee olla sama, ja niiden tulee olla asennettu suo-
raan  linjaan toisiinsa nähden.

 TARVIKKEET
—

Kahvan pituus 2 500 mm

Kahvan ulkoasu Anodisoitu alumiini

Pitovoima 2 000 N x 2 (yhteensä 4 000 N)

Käyttöjännite 12–24V DC

Lukituksen tilan 
tunnistin

Kyllä

Käyttökohteet Integroidulla magneettilukolla varustettu DORMA 
EM 300 -profiilivedin soveltuu useimpiin oviin. 
EM 300 on tarkoitettu erityisesti oviin, joissa tarvitaan 
 sähköisesti ohjattua lukitusta mutta ei palo-ovi 
 vaatimusta.

Tuotenro 19860530

Kahvan pituus 400 mm

Kahvan ulkoasu Anodisoitu alumiini

Pitovoima 2 000 N x 1

Käyttöjännite 12–24V DC

Lukituksen tilan tunnistin Kyllä

Käyttökohteet Integroidulla magneettilukolla varustettu 
 DORMA EM 300 -profiilivedin soveltuu 
 useimpiin oviin. EM 300 on tarkoitettu 
 erityisesti oviin, joissa tarvitaan sähköisesti 
 ohjattua lukitusta mutta ei palo-ovi vaatimusta.

Tuotenro 19860531

täydentävä profiili kahvaan

Pituus 2 500 mm

Pintakäsittely Anodisoitu alumiini

Tuotenro 19860533

täydentävä profiili karmiosaa varten

Pituus 2 500 mm

Pintakäsittely Anodisoitu alumiini

Tilausnro 19860532
DORMA Finland Oy
Mannerheimintie 113
00280 HELSINKI
Puhelin 010 218 81 00
info@dorma.fi
www.dorma.com
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