
Elektrozaczepy i zamki
elektromagnetyczne



ELEKTROZACZEPY

Elektrozaczepy i zamki elektromagnetyczne są nieodłącznymi elementami kontroli do-
stępu. Są przy tym elementami kluczowymi- to od ich wytrzymałości i niezawodności za-
leży bezpieczeństwo mienia i osób. Firma Openers&Closers to światowy lider w dzie-
dzinie projektowania i produkcji elektrozaczepów, zaś Laskomex jest jej przedstawicie-
lem w Polsce. Razem oferujemy Państwu szeroki wybór elektrozaczepów od modeli do 
najprostszych zastosowań po elektrozaczepów przeznaczonych do obiektów, w których 
obowiązują bardzo wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa.  
 
Elektrozaczepy mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje: 
- Regulacja zapadki. Możliwość zmiany położenia zapadki względem języka zamka.
- Wyłącznik. Dźwignia pozwalająca na odblokowanie elektrozaczepu.
- Pamięć. Mechanizm, który pozwala na odblokowanie elektrozaczepu krótkim impulsem 
napięcia. 
- Czujniki. Wbudowane czujniki określające stan elektrozaczepu (zablokowany, odbloko-
wany,     drzwi otwarte, drzwi zamknięte).

Elektozaczepy dostępne są w dwóch wykonaniach: standardowym (elektozaczep odblo-
kowany po podaniu napięcia) i rewersyjnym (elektrozaczep zablokowany po podaniu na-
pięcia).   
Większość modeli dostępna jest z cewkami zasilającymi w różnych wykonaniach, różnią-
cych się napięciem pracy i poborem prądu.

Elektozaczepy standardowe. 
Elektrozaczepy serii 1 i 2 oraz elektozaczepy symetryczne serii 3 przeznaczone do blo-
kowania drzwi w standardowych systemach kontroli dostępu, domofonach itp.  
Elektrozaczepy mini (seria 5) zostały zaprojektowane specjalnie do drzwi aluminiowych i 
drzwi z tworzyw sztucznych. 

Elektrozaczepy ognioodporne i wodoodporne. 
Elektrozaczepy ognioodporne serii serii 24R i 24L  cechuje się konstrukcją, która zapew-
nia działanie w warunkach pożaru (do 120minut w temperaturze 1100C).  
Konstrukcja elektrozaczepów wodoodpornych serii 7R i 7L zapewnia skuteczną ochronę 
przed wodą (IP54).

Elektrozaczepy wzmocnione.
Elektrozaczepy serii 4R,4L i 25 przeznaczone są do obiektów, w których bardzo ważna 
jest wytrzymałość elektozaczepu na zniszczenie. Warunki te zostały spełnione dzięki za-
stosowaniu oryginalnych rozwiązań technicznych i wytrzymałych materiałów. Większość 
modeli w tej serii wyposażona jest w czujniki monitorujące stan elektrozaczepu

Elektrozaczepy do drzwi antywłamaniowch i antypanicznych. 
Elektrozaczepy do drzwi antywłamaniowych mają specjalny kształt, dzięki któremu mogą 
być stosowane z zamkami do drzwi wyposażonymi o okrągłe rygle blokujące drzwi.  
Z kolei elektozaczepy do drzwi antypanicznych z serii 4 są zbudowane tak, aby mogły 
współpracować z drzwiami wyposażonymi w zamki antypaniczne ze specjalną dźwignią, 
montowane zwykle w obiektach użyteczności publicznej.
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ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE 

Zamki elektromagnetyczne składają się z dwóch elementów: elektromagnesu montowanego na ścianie lub ościeżnicy i 
metalowej płytki montowanej na ruchomym skrzydle drzwi. Po podaniu napięcia na elektomagnes metalowa płytka jest 
przez niego przyciągana z dużą siłą, która nie pozwala otworzyć drzwi. Dzięki bardzo prostej konstrukcji zamki elekto-
magnetyczne stanowią skuteczną i niezawodną metodę blokowania drzwi w systemach kontroli dostępu. 

Firma Openers&Closers oferuje dwie serie zwór elektomagnetycznych: MEX i MINI.  
Seria MEX przeznaczona jest do drzwi wejściowych do budynków, furtek, masywnych drzwi w obiektach przemysło-
wych i ttp.  
Seria MINI cechuje się stosunkowo niewielkimi rozmiarami, przy zachowaniu dużej siły utrzymującej zamek w pozycji 
zamkniętej. Zamki tej serii doskonale sprawdzają się jako elementy blokujące drzwi uchylne, przesuwne czy szklane.

Elektrozaczep standardowy 
10.0.00.B

Elektrozaczep symetryczny 
30.1.00.B

Elektrozaczep standardowy 
50.MA.1.00.B

Elektrozaczep wzmocniony 
44.4.00.B

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach www.elektrozaczepy.pl i www.laskomex.com.pl
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