ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE
SERII MEX

INSTRUKCJA OBS£UGI

1. Warunki monta¿u i eksploatacji.
- Przed przyst¹pieniem do monta¿u zapoznaæ siê z instrukcj¹ monta¿u i u¿ytkowania.
- Zamek elektromagnetyczny nale¿y stosowaæ zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie nale¿y zasilaæ zamka elektromagnetycznego napiêciem innym, ni¿ zalecane
przez producenta, poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do pora¿enia pr¹dem elektrycznym
lub po¿aru. W szczególnoci zabronione jest zasilanie zamka napiêciem sieci
energetycznej.
- Podczas monta¿u nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby nie uszkodziæ powierzchni
elektromanesu i p³ytki zwieraj¹cej, poniewa¿ mo¿e to ograniczyæ si³ê, z jak¹ dzia³a
zamek.
- Elektromagnes musi byæ solidnie zamocowany do ocie¿nicy drzwi. P³ytka zwieraj¹ca
musi byæ zamontowana w taki sposób, aby zachowa³a mo¿liwoæ niewielkiego
ruchu.
- Zamek elektromagnetyczny podczas normalnej pracy mo¿e siê nagrzewaæ. Nie
jest to objawem uszkodzenia urz¹dzenia.

2. Monta¿ zamka elektromagnetycznego
Zamek elektromagnetyczny nale¿y montowaæ na ocie¿nicy drzwi, wewn¹trz
zabezpieczanego pomieszczenia. Zamka nie nale¿y montowaæ po stronie zewnêtrznej,
poniewa¿ bêd¹ mia³y do niego dostêp osoby nieuprawnione, które mog¹ uszkodziæ
zamek i uzyskaæ w ten sposób dostêp do chronionego pomieszczenia. Z tej samej
przyczyny nale¿y unikaæ prowadzenia przewodu zasilaj¹cego zamek
elektromagnetyczny po zewnêtrznej stronie drzwi.
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Wykrêciæ wkrêty blokuj¹ce ruby ³¹cz¹ce elektromagnes z
p³ytk¹ monta¿ow¹. Wkrêty te wystêpuj¹ tylko w wybranych
modelach zamków elektromagnetycznych. Nastêpnie
wykrêciæ ruby mocuj¹ce elektromagnes do p³ytki
monta¿owej, u¿ywaj¹c do³¹czonego klucza typu inbus.
Odkrêciæ rubê mocuj¹c¹ p³ytkê maskuj¹c¹ zaciski
elektryczne zamka i usun¹æ t¹ p³ytkê.

wkrêty
blokuj¹ce
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wkrêty mocuj¹ce
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Przy³o¿yæ p³ytkê monta¿ow¹ do futryny i zaznaczyæ miejsca
pod otwory na wkrêty mocuj¹ce.
Miêdzy krawêdzi¹ p³ytki monta¿owej a p³aszczyzn¹ drzwi
nale¿y zapewniæ odstêp równy gruboci p³ytki zwieraj¹cej
(na rysunku oznaczony liter¹ d).

d- odstêp równy gruboci
p³ytki zwierajacej

Przy³o¿yæ p³ytkê monta¿ow¹ w miejscu mocowania,
wyprowadziæ na zewn¹trz przewód po³¹czeniowy i
przymocowaæ j¹ wkrêtami. W p³ytce monta¿owej, nad
zaciskami po³¹czeniowymi w elektromagnesie znajduje siê
otwór, przez który nale¿y wyprowadziæ przewód zasilaj¹cy.
Przewód
zasilaj¹cy

Przy³o¿yæ elektromagnes do listwy monta¿owej, przez otwór
w obudowie nad z³¹czami wprowadziæ do rodka przewód
po³¹czeniowy. U¿ywaj¹c do³¹czonego klucza imbus (d³u¿szej
czêci) przykrêciæ cztery ruby mocuj¹ce elektromagnes do
listwy monta¿owej. U¿ywaj¹c wkrêtaka wkrêciæ dwie ruby
zabezpieczaj¹ce wkrêty mocuj¹ce przed odkrêceniem.
ruby te znajduj¹ siê w wybranych modelach zamków.
Przykrêciæ p³ytkê maskuj¹c¹ zaciski po³¹czeniowe.
podk³adka
p³ytka
zwieraj¹ca
drzwi
nakrêtka
maskuj¹ca

ruba
mocuj¹ca
uszczelka

Monta¿ na drzwiach stalowych, drewnianych z PCV lub
z profilu aluminiowego wymaga wykonania w drzwiach
otworu przelotowego. P³ytkê montuje siê przy u¿yciu ruby
mocuj¹cej i nakrêtki maskuj¹cej, do³¹czonych do zestawu.
Przy monta¿u nale¿y zachowaæ odpowiedni¹ kolejnoæ
elementów, zw³aszcza podk³adek stalowych i gumowych,
które zapewniaj¹ p³ytce odpowiedni¹ elastycznoæ, niezbêdn¹
do poprawnej pracy zamka.
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Zaznaczyæ na drzwiach miejsce monta¿u p³ytki zwieraj¹cej.
Po zamkniêciu drzwi powinna ona w ca³oci przylegaæ do
metalowych powierzchni rdzenia elektromagnesu. Po bokach
zaznaczyæ miejsca na otwory pod ko³ki pozycjonuj¹ce. Otwór
powinien mieæ rednicê 7 mm i g³êbokoæ min 6 mm. rubê
monta¿ow¹ umieciæ w otworze w p³ytce zwieraj¹cej,
nastêpnie przez rubê prze³o¿yæ podk³adkê stalow¹, dwie
podk³adki gumowe i kolejn¹ podk³adkê stalow¹. Umieciæ
rubê w otworze w drzwiach i przykrêciæ nakrêtkê maskuj¹c¹.
Prawid³owo przykrêcona p³ytka zwieraj¹ca powinna zachowaæ
mo¿liwoæ ruchu, tak aby mog³a przylegaæ ca³¹ powierzchni¹
do rdzenia elektromagnesu.

3. Monta¿ przy u¿yciu k¹towników.
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Monta¿ standardowy. Ten typ monta¿u stosuje siê w przypadku, kiedy
drzwi otwieraj¹ siê na zewn¹trz chronionego pomieszczenia, a futryna jest
na tyle szeroka, ¿e mo¿na do jej górnej czêci przymocowaæ elektromagnes.
Jest on mocowany przy u¿yciu p³askiej p³ytki monta¿owej do³¹czonej do
zestawu. P³ytka zwieraj¹ca mocowana jest bezporednio do drzwi. Umieciæ
rubê w otworze w drzwiach i przykrêciæ nakrêtkê maskuj¹c¹. Prawid³owo
przykrêcona p³ytka zwieraj¹ca powinna zachowaæ mo¿liwoæ ruchu, tak
aby mog³a przylegaæ ca³¹ powierzchni¹ do rdzenia elektromagnesu.

Monta¿ przy u¿yciu k¹townika L. Ten typ monta¿u stosujemy w przypadku,
kiedy drzwi otwieraj¹ siê na zewn¹trz zabezpieczanego pomieszczenia i
nie ma wystarczaj¹co du¿o miejsca, aby przymocowaæ elektromagnes w
górnej czêci futryny. W takim przypadku z boku futryny mocuje siê k¹townik
L, a nastêpnie do tego k¹townika mocuje siê elektromagnes w taki sposób,
aby rdzeñ skierowany by³ w kierunku drzwi. P³ytkê zwieraj¹c¹ mocuje siê
bezporednio do drzwi, po ich zamkniêciu p³ytka powinna przylegaæ do
rdzenia elektormagnesu. Ewentualne korekty nale¿y wykonaæ przesuwaj¹c
elektromagnes na k¹towniku.

Monta¿ przy pomocy k¹townika Z. Ten typ monta¿u stosuje siê w
przypadku, kiedy drzwi otwieraj¹ siê do wewn¹trz zabezpieczanego
pomieszczenia. Elektromagnes mocuje siê z boku futryny w taki sposób,
aby rdzeñ skierowany by³ na zewn¹trz i znajdowa³ siê w p³aszczynie
równoleg³ej do p³aszczyzny ciany. Do monta¿u elektromagnesu nale¿y
wykorzystaæ p³ask¹ listwê monta¿ow¹. Nastêpnie nale¿y po³¹czyæ ze sob¹
dwa k¹towniki w kszta³cie litery L w taki sposób, aby utworzy³y kszta³t
litery Z. Do jednego z k¹towników nale¿y przymocowaæ p³ytkê zwieraj¹c¹,
za ca³oæ zamontowaæ do drzwi w taki sposób, aby p³ytka przylega³a do
rdzenia elektromagnesu.
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Monta¿ standardowy na drzwiach szklanych. Ten typ monta¿u stosuje
siê w przypadku, kiedy drzwi otwieraj¹ siê na zewn¹trz zabezpieczanego
pomieszczenia, wykonane s¹ ze szk³a i nie mo¿na w nich wykonaæ ¿adnych
otworów pod ruby mocuj¹ce. Elektromagnes montuje siê bezporednio
do ocie¿nicy, tak jak w przypadku monta¿u standardowego na zwyk³ych
drzwiach. P³ytkê zwieraj¹c¹ montuje siê do uchwytu w kszta³cie litery U,
przeznaczonego do monta¿u na drzwiach szklanych. Nastêpnie uchwyt
nak³ada siê od góry na drzwi i blokuje przy pomocy rub.

Monta¿ na drzwiach szklanych z wykorzystaniem k¹townika L.
Podobnie jak w przypadku drzwi zwyk³ych, ten typ monta¿u stosuje siê w
sytuacji, kiedy nie ma mo¿liwoci przymocowania elektromagnes u w górnej
czêci drzwi. w takim przypadku elektromagnes mocujemy z boku ocie¿nicy,
korzystaj¹c z k¹townika w kszta³cie L w taki sposób, aby rdzeñ elektromagnes
u skierowany by³ w stronê drzwi. P³ytkê zwieraj¹c¹ mocujemy do drzwi
u¿ywaj¹c uchwytu w kszta³cie litery U.

L L COM NC NO

4. Opis zacisków.
dioda LED
czerwony - zamkniête
zielony - otwarte
ON

czas dzia³ania

1 2

ON

2s

- +

1 2

wyjcie przekanika
wyjcie przekanika
wyjcie przekanika
otwieranie drzwi
otwieranie drzwi
zasilanie, masa
zasilanie, +

4s

1 2

ON
1 2

ON

NO
NC
COM
L
L
_
+

ON

6s

1 2

8s

Rys 1. Zaciski pod³¹czeniowe i elementy konfiguracyjne
W zamku elektromagnetycznym znajduj¹ siê dwa prze³¹czniki, które s³u¿¹ do
ustawienia czasu otwarcia drzwi przy sterowaniu przyciskiem P (patrz rysunek 1).
Czas ten mo¿na ustawiæ na 2,4,6 lub 8 s.
W wybranych modelach zamka montowana jest dioda sygnalizacyjna. Kolor czerwony
oznacza, ¿e zamek jest zasilany, a drzwi s¹ poprawnie zamkniête. Kolor zielony
oznacza, ¿e drzwi s¹ otwarte lub nieprawid³owo zamkniête.
W wybranych modelach zamka montowany jest przekanik ze stykami NO/NC. Przy
zamkniêtych drzwiach (napiêcie podane na elektromagnes) zwarte s¹ styki COM/NO.
Przy drzwiach otwartych zwarte s¹ styki COM/NC.
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5. Sterowanie zamkiem elektromagnetycznym
Zamkiem elektromagnetycznym mo¿na sterowaæ na dwa sposoby:
- steruj¹c bezporednio napiêciem zasilaj¹cym zamek elektromagnetyczny. Czas otwarcia
drzwi zale¿y od urz¹dzenia steruj¹cego.
- zasilaj¹c zamek z zewnêtrznego zasilacza i steruj¹c zamkiem przy pomocy uk³adu
wyzwalaj¹cego na wejciach L (przycisk zwierny, styki przekanika).

przekanik

np. przycisk
otwierania

przekanik

- +

+

zasilacz

L L COM NC NO

12 V AC/DC

- +

+

np. przycisk
otwierania
zasilacz

L L COM NC NO

Aby odblokowaæ zamek nale¿y podaæ napiêcie 12 V AC/DC na zaciski L. Mo¿na wykonaæ
zwory i skorzystaæ z napiêcia zasilaj¹cego zamek elektromagnetyczny lub podaæ napiêcie z
zewnêtrznego ród³a (patrz rys.2). Zamek pozostaje odblokowany przez 2,4,6 lub 8s. (w
zale¿noci od ustawienia).

Rys. 2.Sterowanie przy pomocy przycisku (przekanika) pod³¹czonego pod wejæ L
Przy bezporednim sterowaniu napiêciem zasilaj¹cym zamek elektromagnetyczny nale¿y
przerywaæ obwód zasilania na wejciu zwory (patrz rys.3). Niedopuszczalne jest przerywanie
obwodu transformatora w zasilaczu i obwodu wtórnego przed prostownikiem, poniewa¿ mo¿e
to prowadziæ do opónieñ w dzia³aniu zamka elektromagnetycznego i powstawania magnetyzmu
szcz¹tkowego.
nieprawid³owo
prawid³owo

Rys 3. Sterowanie zamkiem przy pomocy napiêcia zasilaj¹cego.
7. Dane techniczne
SI£A
Modele
Napiêcie zas.
Pobór pr¹du
Temperatura

1800N
MEX 100
12V DC
250 mA

3000N
MEX 100, 400, 430
12V/24V DC
270/180 mA
od -40 C do +70 C +/- 15%
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6000N
MEX 600, 630, 700, 730, 900
12V/24V DC
270/180 mA

5. Sterowanie zamkiem elektromagnetycznym

PROBLEM
Drzwi nie
zamykaj¹ siê

PRZYCZYNA

ROZWI¥ZANIE

Pr¹d nie dochodzi do cewki
Zasilacz nie dzia³a w³aciwie
Pr¹d nie dochodzi do zasilacza

Sprawdziæ czy mostki prze³¹czaj¹ce
zasilanie s¹ w³aciwie zainstalowane
Sprawdziæ zaciski przewodów
Sprawdziæ bezpieczniki i zaciski
przewodów

Elektromagnes
ma ma³¹ si³ê
zwieraj¹c¹

Niew³aciwy kontakt fizyczny
Sprawdziæ, wyczyciæ i usun¹æ
pomiêdzy powierzchniami
wgniecenia
elektromagnesu a p³ytki zwieraj¹cej
Wymieniæ zgiêt¹ p³ytkê zwieraj¹c¹
Wygiêta lub niew³aciwie
dopasowana p³ytka zwieraj¹ca.
Sprawdziæ sztywnoæ mocowania i
przyleganie p³ytki do
Zbyt sztywne mocowanie p³ytki
elektromagnesu
zwieraj¹cej
Niew³aciwe parametry zasilaniasprawdziæ czy napiêcie wejciowe
i pobór mocy s¹ w³aciwe.

Buczenie
elektromagnesu
podczas pracy

Zasilanie napiêciem zmiennym

Sprawdziæ zasilacz

Niew³aciwy lub uszkodzony
zasilacz

Wymieniæ lub naprawiæ zasilacz

D³ugi czas
oczekiwania na
otworzenie
drzwi

W³¹cznik niew³aciwie
zainstalowany

Sprawdziæ instalacjê (patrz rys. 3)

Czujnik
zamkniêcia nie
dzia³a w³aciwie

Niew³aciwy kontakt fizyczny
miêdzy powierzchniami
magnetycznymi

Sprawdziæ, oczyciæ powierzchniê i
usun¹æ wgniecenia

Niew³aciwe parametry zasilania

Dioda LED nie
dzia³a w³aciwie

Niew³aciwy kontakt fizyczny
miêdzy powierzchniami
magnetycznymi.
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Sprawdziæ elementy elektryczne

Sprawdziæ, oczyciæ powierzchniê i
usun¹æ wgniecenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OCHRONY RODOWISKA
Produkt zosta³ oznaczony symbolem przekrelonego kosza, zgodnie
z europejsk¹ dyrektyw¹ 2002/96/WE o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym
i elektronicznym. Po jego zu¿yciu lub zakoñczeniu u¿ytkowania nie mo¿e
byæ umieszczony wraz z innymi, zwyk³ymi odpadami pochodz¹cymi
z gospodarstw domowych. U¿ytkownik produktu jest zobowi¹zany do
oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez
producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów.
Lista punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu firmy LASKOMEX dostêpna jest na
www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym 42 671 88 68.
Opakowanie produktu nale¿y usuwaæ zgodnie z przepisami ochrony rodowiska.
Pamiêtaj!
Selektywne przekazywanie do utylizacji zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego znacznie przyczynia siê do ochrony zdrowia i ¿ycia ludzi oraz
ochrony rodowiska naturalnego.
Zwrot materia³ów opakowaniowych do obiegu materia³owego oszczêdza surowce
i zmniejsza powstawanie odpadów.
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