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Biztonsági figyelmeztetések
• A zár beszerelése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
• A műszaki feltételek és a bekötési séma helyes megértése érdekében 

javasoljuk, hogy a zárat szerelje fel szakképzett szakemberrel, hogy elkerülje 
az elektromos zár helytelen csatlakoztatásával járó kellemetlenségeket.   

Főbb jellemzői
• Mechanikus működési módszer: Fail Secure (általában zárt). Az elektromos 

zár zárva tartja az ajtót, amikor nincs áram
• Süllyesztett szerelés, beltéren vagy kültéren
• Áramszünet állapot: zárt
• Anyag: rozsdamentes acél és cinkötvözet (YS800), acél és cinkötvözet 

(YS810)
• Záróerő: 250 kg
• Tápellátás: 12V DC impulzus vagy időzítés (1-3 másodperc)
• Központi erősítő csapszeggel (rögzítő funkcióval) felszerelve
• Kézi zár funkció nyitott módban
• Áram: 1,2 A
• Üzemi hőmérséklet: -26°C ~ + 80°C
• Kompatibilis videokapu telefonokkal és beléptető rendszerekkel
• Egyetemes. Befelé vagy kifelé, balra vagy jobbra nyíló ajtókhoz ajánlott.

Csatlakozási utasítások

A termék tartozékai tartalmaznak egy diódát, amely csatlakoztatva 
megakadályozza az áramütéseket a beléptető rendszerbe, ha az elektromos zár 
helytelenül záródik. Javasoljuk, hogy a diódát párhuzamosan csatlakoztassa a 
zárócsatlakozásokhoz.
Az elektromos zár egy NO áramkörrel (normál esetben nyitott) vezérelhető, 
amely 12V feszültséget kínál, akár impulzus típusú (ha a visszatartási funkciót 
alkalmazzák), akár időzített (maximum 1-3 másodperc).
A rögzítő funkció akkor aktív, ha az elektromos zár belsejében lévő központi csapot 
(lásd az alábbi képet) megnyomja az ajtózár csavarja, amikor az ajtót becsukják. Ez 
a funkció lehetővé teszi, hogy a zárat addig nyissa ki, amíg az ajtót ki nem nyitják 
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1. Megerősítő csap
2. Kézi rögzítőcsap

Telepítési megjegyzés
Az ajtó normál kinyitásához hagyjon 1-2 mm-t az ajtózár csavarja és az 
elektromos zárócsavar között, és 3-5 mm-t az elektromos zár elülső lemeze és 
az ajtózáró lemez között. 

1. Elektromos zár YS800/YS810
2. Ajtózár csavar 
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Csatlakozási példa

A. Elektromos zárak Hiba Biztonságos típus
B. Elektromágneses zár Fail Biztonságos típus
C. Automatikus zár csavarral Fail Safe típus
D. PNI DK101 beléptető billentyűzet
E. SilverCloud PB303 hozzáférési gomb
F. PNI K80 áramforrás időzítővel 


