
VIZIT -ML400xx

PROVOZNÍ INSTRUKCE

Elektromagnetický zámek VIZIT-ML400x je určen pro zamykání dveří (30 až 50 mm  silných) v systémech pro řízení 
vstupu. Zámek je montován uvnitř budovy na dveře. Zámek by měl být používán společně se zavíračem dveří.
VIZIT-ML400x má demagnetizační modul zapouzdřený společně s elektromagnetickým vinutím.
Následující verze jsou k dispozici:
 VIZIT-ML400
 VIZIT-ML400-40
 VIZIT-ML400-50

SPECIFIKACE
 
Provozní napětí, VDC 9 … 15                 
Držící síla, kg (U=12V) 400 ± 60
Spotřeba, W  (U=12V) 7,2                        
Rozměry, mm:
 

Hmotnost, kg:
VIZIT-ML400     3,4
VIZIT-ML400-40     3,8
VIZIT-ML400-50     4

                        
PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolních teplot  od -40  do +45
Relativní vlhkost vzduchu až 98% při 25

OBSAH BALENÍ

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Zámkem 15  VDC. 

MONTÁŽ

POZOR: Zacházejte se zámkem opatrně. Poškození povrchu zámku nebo ocelové desky může snížit přídržnou sílu.

Zámek by měl být instalován zevnitř budovy podle dispozic uvedených na Obr. 1-3.
Ocelová deska by měla být uchycena na dveře. Elektromagnet by měl být umístěn na rám dveří naproti ocelové desce. 
Pracovní povrch magnetu je zobrazen na Obr. 4.

K zajištění maximální přídržné síly by ocelová deska měla být umístěna blízko hrany dveří při uvážení instalace 
elektromagnetu.
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Pro zamezení poškození neprovádějte žádné opravy a elektroinstalaci při zapnutém zařízení.
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Poznámka:  Označení místa instalace je pohodlnější při zavřených dveřích.

Postup montáže:
1. Udělejte otvory pro ocelovou desku a vodící kolík.
2. Umístěte ocelovou desku na vnitřní stranu dveří při použití montážního kitu. (Obr. 1).
    Ponechejte 4..5mm mezeru mezi deskou a povrchem dveří.
3. Umístěte úhelník na rám dveří při použití šroubků (1) (Obr.  2, 3). 
    Ponechejte šroubky volné pro další nastavení. 
4. Umístěte elektromagnet na destičku nebo úhelník při použití šroubků (3).
5.Nastavte elektromagnet s ocelovou deskou tak aby byl zajištěno dosednutí plochy elektromagnetu na ocelovou 
   desku. 
6. Odmontujte elektromagnet z destičky nebo úhelníku.  
7. Dotáhněte šrouby (1, 2) k upevnění destičky nebo úhelníku na rámu dveří. 
8. Instalujte elektromagnet na destičku nebo na úhelník.

Zapněte zámek. Elektromagnet přitáhne ocelovou desku.
Dveře jsou zamknuté. Zkontrolujte upevnění zámku. 

Nastavte odemčení podle odpovídající instrukce ovládacího zařízení a zkontrolujte zda elektromagnet uvolnil ocelovou 
desku.

ZAPOJENÍ A ZKOUŠKA FUNKCE

Svorky zámku nemají polaritu. Příklad zapojení je uveden na Obr. 5. Požadavky na vodiče a více příkladů zapojení je 
uvedeno v instrukci pro ovládací zařízení. 
Ovládací zařízení může být vchodová stanice, řídící jednotka, ovladač pro TM a RF klíče, atd.Typ zámku v ovládacím 
zařízení a doba trvání otevření (pokud je tato funkce podporována) mohou být nastaveny podle odpovídající instrukce. 
Zámek je otevřen, když napětí na svorkách je vypnuto. 
 
Po dokončení  instalace a zapojení  zkontrolujte všechny spoje.

Obr.2 Montáž zámku při použití ploché desky
                     

Obr.3 Montáž zámku při použití úhelníku 
                    

Obr.1  Montáž ocelové desky
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Obr.5 Schéma zapojení 
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Obr.4 Pracovní povrch
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