Safetron 5328

Kompakt motorlås med smalprofil
til 28 mm nøkkelhullavstand
5328-låsen låses opp på 0,3
sekunder og det kreves derfor
normalt sett ikke en separat
daglås på dører med høy
gjennomgangshyppighet.
5328 er av typen smalprofil
med en nøkkelhullavstand på
28 mm. Låsen fungerer utmerket
sammen med dørautomatikk.
Typiske bruksområder er dag-,
natt- og sikkerhetslåsing innen
handel, kontor og industrien.
Låsen overholder kravene i
svensk SS 3079, låsklasse 3.
Låsen er utstyrt med forsterket
skåte med rett reile, med sammenkoblet hake av herdet stål
for høyest mulig styrke.

Integrert motor
Safetron 5328 har en integrert
motor, noe som holder låsen
kompakt og gjør den lett
å montere.
Driftssikker og velprøvd
5328 har sikret dører i over ett
tiår, noe som bevitner dens
driftssikre konstruksjon.
Rask låsing
Låsing og opplåsing skjer på bare
0,3 sekunder, noe som gjør den til
en av de raskeste motorlåsene
på markedet.
To tilkoblingsmuligheter
Motorlåsen 5328 kan brukes med
styrekortet 5000 Standard eller
5500 Basic. To nivåer på antall
signalutganger får å tilnærme
seg kundens behov på en mest
mulig kostnadseffektiv måte.

Egenskaper
•
•
•
•
•
•

Tekniske data

Nøkkelhullavstand er 28 mm
Skåte med hakereile
Tilpasset dørautomatikk
Låses opp på 0,3 sekunder
Motorlåsen 5328 er sertifisert i henhold til NS-EN 14846
Elektronikken oppfyller: RUS-, WEE-, RoHS-kravene, EMC-
lavspenningsdirektivet, NS-EN-standarder angående styrt
og r adiell stråling, harmonisering, elektromagnetiske felt, raske
transienter, høye energipulser, induktiv RF-strøm, spenningsfall.

Driftspenning
Likestrøm: 10–35 V DC
Vekselstrøm: 8–24 V AC
Strømforbruk
50 mA, maks. 350 mA
ved aktivering
Arbeidstemperatur
−20 °C til +40 °C
Passer til skandinaviske
oval- og rundsylindre.
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Art. nr
Motorlås 5328

7030000021566

Motorlås Kit 5328 Standard

7030000021564

* Kit: motorlås, styrekort, tilkoblingskabel C01 (10 m), sluttstykke 101-1
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Med forbehold for eventuelle feil og / eller endringer

