
SAFETRON ML 59 er et brann-
klassifisert, motordrevet elektrisk 
sluttstykke av typen standard 
med listetrykkteknologi, som 
passer til dører hvor det foreligger 
normale sikkerhetskrav. Den 
unike, patenterte flerfunksjons-
løsningen sikrer riktig funksjon for 
de fleste bruksområder. ML 59 
egner seg godt som dagliglås for 
utvendige dører og som internlås 
innen handel, kontor og industri, 
eller i ganger og fellesrom i 
boligblokker. 

Brannklassifisert 
ML 59 kan brukes i typegodkjente 
dører med maksimal branntek-
nisk klasse E120 / A120 / EI120.
 
Lavt strømforbruk 
Takket være sin unike oppbygging, 
har ML 59 et markedsledende lavt 
strømforbruk på bare 15 mA ved 
24 V DC ved aktivering. 

Flerfunksjonell 
Muligheten til å bruke det 
elektriske sluttstykket med 
høyrevendt, omvendt, impuls- 
og tidtakerfunksjon gjør at 
bruksområdet kan endres, uten 
at du må skifte ut låsen. Dette 
gjør det også lettere å opprett-
holde lagerbeholdningen. 

Listetrykkteknologi 
Låsen åpnes også når det 
foreligger listetrykk mot det 
elektriske sluttstykket, noe som 
øker driftssikkerheten betydelig 
for døromgivelsene. Trykkforskjel-
ler i boligen, tetningslister, skjeve 
dører eller snøansamlinger i 
terskelen er ulike problemer som 
kan forårsake listetrykk og 
forhindre at et elektrisk slutt-
stykke uten listetrykkteknologi 
ikke fungerer som det skal. 

SAFETRON ML 59
Brannklassifisert elektrisk 
sluttstykke med listetrykkteknologi
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Vridomkopplare

1. 12–24 V DC/V AC
2. 12–24 V DC/V AC
3. Aktivering av potensialfri lukking
4. Aktivering av potensialfri lukking
5. Relé NO (kun ML 59M)
6. Relé NO (kun ML 59M

• Godkjent for branncellegrenser: 
E120/A120/EI120 

• Omvendt funksjon er kun 
branngodkjent med lås med 
dobbelreile 

• Flerfunksjonelt elektrisk 
sluttstykke 

• Klarer av 20 kg listetrykk 
• Flerspenning på 12–24 V AC / 

V DC med innebygget beskyt-
telsesfunksjon for elektronikken 

• Høyrevendt/omvendt/impuls-
funksjon som kan stilles om 

• Konstant spenningsmåling 

• Potensialfri åpningsimpuls 
• Riste- og slagbestandig 
• Høy bruddstyrke 

(ca. 1000 kg, 10 kN) 
• Låskasse i rustfri legering 
• Fungerer til opplåsing av 

rett  reile
• Mikrobryter (ML 59M) 
• Kompakt design 
• Passer til låskasser som 

overholder skandinavisk 
standard med enkel eller 
dobbel reile.

Modell Funksjon Art.nr

ML 59 Rettvendt funksjon 7030000030008

ES 59M Rettvendt funksjon, mikrobryter 7030000030009

Tekniske data

Driftspenning
12–24 V AC/DC +/−10 %  

Strømforbruk
15 mA ved 24 V DC (gjelder også 
ved omvendt  funksjon)

Relékobling (SSR-relé) maks. last 
0,3 W (f.eks. 12 mA ved 24 V DC) 

Innebygget strømovervåking 
samt PWM-styring av motor 

Dreiebryter for valgbar funksjon 

Egenskaper
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2020.06.10 no Med forbehold for eventuelle feil og / eller endringer

Pos. Funksjon Beskrivelse

0 Rettvendt Låst, upåvirket

1 Omvendt Ulåst, upåvirket

2 Timer 7 s, rettvendt Låst, upåvirket

3 Timer 7 s, omvendt Ulåst, upåvirket

4 Sekvens Aktivering åpner / låser vekselvis

5 Impuls Aktivering åpner, stempelkontakt låser

6 Låsestatus, rettvendt Signal ved stempelkontakt samt låst vriderfalle

7 Låsestatus, omvendt Signal ved stempelkontakt samt låst vriderfalle

8–9 Reserve


