
SAFETRON SL630 er en elektro-
magnetisk lås med patentsøkt 
listetrykkteknologi. Låsen har et 
bredt og unikt bruksområde som 
dekker funksjonskrav som elektrisk 
aktivering, dørautomatikk, nødut-
ganger, brannvern, splittfunksjon 
og tilbakerømming. 

Dørautomatikk og  
vriderfunksjon 
SAFETRON SL630 kan med fordel 
brukes sammen med dørautoma-
tikk, samtidig som den utstyres 
med vridere som aktiveres elektro-
nisk. Låsen er utstyrt med
doble solenoider, hvor den ene 
styrer opplåsingen av dobbelfunk-
sjonstilfelle og den andre aktiverer 
vriderfunksjonen. Dette innebærer 
at tilkobling kan adskilles til 
dørautomatikk for respektive 
adgangssystem. 

Splittfunksjon 
SAFETRON SL630 har valgfri 
splittfunksjon, noe som innebærer 
at utsidens vrider er elektrisk styrt, 
mens innsidens vrider alltid er 
mekanisk innkoblet og dermed 
alltid tillater en mekanisk utgang. 

Hvis man i stedet ønsker enkel 
funksjon, dvs. elektrisk aktivering 
fra begge sider, kan dette velges 
via låsens funksjonsvelger.

Brannceller
SL630 er sertifisert og CE-merket 
for bruk i branncellegrenser med 
maksimal brannteknisk klasse: 
120 minutter.

Nødbeslag  
i to alternativer 
SAFETRON 793 er et nødutgangs-
håndtak som muliggjør normal 
utgang med vrider, samtidig som 
samme vrider utgjør en godkjent 
nødutgang. Indikering fra vrideren 
gis via innebygde givere for å sikre 
at godkjent utgang skjer. Kombi-
nasjonen er sertifisert i henhold til 
NS-EN 179:2008. 

SAFETRON SL630 kan til og med 
benyttes med nødbeslaget 794 for 
sylinderposisjonen. SAFETRON 794 
brukes når låsen er satt til enkel 
funksjon, dvs. når det kreves 
elektrisk manøvrering fra begge 
sider.

SAFETRON SL630
Solenoidlås med listetrykkteknologi
til dørautomatikk



70

SL630

 2 - 5,5
 

 12,5 
+
-
6,0
6,0

 9,6 

SAFETRON 105-1

CL

 200  120  27 

 4 

  R16,5 

 28 

 40 

 42 

 42 

 111 

 50 

 165 
 225 

 22 

 25 

 R11 

 2
25

 

 3 

 85 

(Lock case depth 75 mm)

 50 

 5
7 

 1
11

 

 20 

 
42

 

 

42
 

 1
65

 

4 

 2
5 

 22 

 R11 

 2
03

 

 11 

 2
25

 

 3 

 85 

(Lock case depth 75 mm)

 50 

 5
7 

 1
11

 

 20 

 
42

 
42

 

 1
65

 

4 

 2
5 

 22 

 R11 

 2
03

 

 11 

SL630
SL630 er tilpasset 
dørmiljøer hvor krav til 
tilbakerømning og/eller 
elektronisk evakuering via 
nødåpningsterminal 
finnes. Vriderens 
aktivering har omvendt 
funksjon.

SL630 Secure
SL630 SECURE er 
tilpasset bruk i dørmiljøer 
der det er ønskelig med 
rettvendt funksjon på 
vrideren, egnet der 
strømbrudd skal ikke 
kunne forårsake ulåst dør 
og hvor krav til 
tilbakerømning ikke 
foreligger.

Tekniske data

Multispenning 
12–24 VDC +/-15 %

Strømforbruk.
230mA @ 24VDC 

Arbeidstemperatur 
−20 °C til +40 °C 
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Egenskaper
• Listetrykkteknologi
• Splittfunksjon, mekanisk innside
• Enkel funksjon, elektrisk aktive-

ring fra begge sider
• Branngodkjent: 120 min
• Tilpasset dørautomatikk
• Nøkkelhullavstand er 50 mm
• Fallfremspring 14 mm 
• Nødutgang iht. NS-EN 179:2008

• Godkjent med koblingsreile av 
type T

• Stilles enkelt om til venstre eller 
høyre

• Trykkbevegelsesindikasjon
• Sperreindikasjon
• Dørstatusindikasjon
• Vrider-/sylinderindikasjon

Tilbakerømming 
SAFETRON SL630 overholder 
kravene for både nødutgang og 
tilbakerømming. Låsens vriderfunk-
sjon har en omvendt funksjon, hvilket 
aktiverer tilbakerømming ved at 
spenningen til dørmiljøet brytes. 
Denne kan brytes av en aktivert 
brannalarm eller brukt nødbeslag 
794/795  
i kombinasjon med relékortet  
SAFETRON REC (re-entry card).

Listetrykkteknologi
SAFETRON SL630 har som den 
første låskassen noensinne 
listetrykkteknologi, som innebæ-
rer at låsen kan åpnes selv om 
det finnes trykk mot døren. 
Listetrykk er et normalt forekom-
mende fenomen som ofte 
forårsakes av eksempelvis 
overtrykk i boligen, skjeve dører 
eller at det er kommet snø/grus 
inn i døråpningen. SAFETRON 
SL630 eliminerer
disse problemene og forhindrer 
unødvendige driftsstopp.

En dørtype til hele leilighetsprosjektet 
Takket være det unike og brede bruksområdet for SL630 trenger man ikke 
lenger elektrisk sluttstykke. Siden skåteplasseringen er den samme som 
på solenoidlåsen SL620 og motorlåsen 6500/6600, kan man bestille 
samme dørtype med likt uttak og sluttstykke til hele boligprosjektet. Velg 
lås ut fra funksjons- og sikkerhetskravene. En følgeeffekt av dette er et 
mer stilrent dørmiljø, fordi store uttak til elektriske sluttstykker kan 
elimineres.

Modell Art. nr

SAFETRON SL630 7030000029314 

SAFETRON SL630 sett  7030000029313

SAFETRON SL630 SECURE 7030000029354 

SAFETRON SL630 SECURE sett  7030000029353


