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 TRÆKHÅNDTAG  
 MED INTEGRERET  
 LÅSEMAGNET
—
 EM 300

DORMA EM 300-serien er 
trækhåndtag med en eller to 
integrerede låsemagneter til 
montering på enkeltfløjede 
svingdøre. Trækhåndtag er 
ideelle til eftermontering på 
eksisterende døre, fordi låsen 
ikke har indvirkning på dør-
åbningens højde eller bredde. 
EM 300 er udviklet til døre, 
hvor der er brug for elektrisk 
styret låsning uden krav til, at 
døren holdes åben mekanisk.

Tilbehør
DORMA har udviklet tillægs-
profiler til gennemgående 
skruemontering på karm og 
dør. Dørprofilen er udformet 
som et trækhåndtag.

  Enkel montering
  Låsemagneten er monteret 
og integreret i profilen
  Høj holdekraft med indike-
ring af låst / ikke låst
  Robust konstruktion 
(2–5 mm aluminium, 
 korrosionsbestandig)
  Låses automatisk op ved 
strømsvigt for at sikre 
evakuering
  Driftsspænding  
12–24 V DC

MagnetlåsTrækhåndtag
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 EM 300
—
em 300-2a
EM 300-2A er et 2.500 mm langt trækhåndtag med to 
integrerede låsemagneter på hver 2.000 N (i alt 4.000 N). 
Trækhåndtaget kan afkortes til ønsket længde ved montering. 
EM 300 er nem at montere på både nye og eksisterende 
døre. Dørblad og karm skal være af samme tykkelse og være 
monteret, så de flugter med hinanden.

em 300-1a
EM 300-1A er et 400 mm langt trækhåndtag med en integre-
ret låsemagnet på 2.000 N. EM 300 er nem at montere på 
 både nye og eksisterende døre. Dørblad og karm skal være af 
samme tykkelse og være monteret, så de flugter med hinanden.

 TILBEHØR
—

Håndtagets længde 2.500 mm

Håndtagets udførelse Anodiseret aluminium

Holdekraft 2.000 N x 2 (i alt 4.000 N).

Driftsspænding 12–24 V DC

Sensor for låsestatus Ja

Anvendelsesområder DORMA EM 300 trækhåndtag med integrerede 
låsemagneter kan anvendes på de fleste døre. EM 
300 er særligt udviklet til døre, hvor der er brug for 
elektrisk styret låsning uden krav til, at døren holdes 
åben mekanisk.

Varenummer 19860530

Håndtagets længde 400 mm

Håndtagets udførelse Anodiseret aluminium

Holdekraft 2.000 N x 1

Driftsspænding 12–24 V DC

Sensor for låsestatus Ja

Anvendelsesområder DORMA EM 300 trækhåndtag med integreret 
låsemagnet kan anvendes på de fleste døre. 
EM 300 er særligt udviklet til døre, hvor der 
er brug for elektrisk styret låsning uden krav 
til, at døren holdes åben mekanisk.

Varenummer 19860531

Tillægsprofil til håndtag

Længde 2.500 mm

Udførelse Anodiseret aluminium

Varenummer 19860533

Tillægsprofil til karmdel

Længde 2.500 mm

Udførelse Anodiseret aluminium

Varenummer 19860532
DORMA Danmark A/S
Roholmsvej 10 A
2620 Albertslund
+45 44 54 30 00
info@dorma.dk
www.dorma.com
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