ABLOY® EL580 JA EL582
UUDET MONITOIMISET SOLENOIDILUKOT

TEKNISET TIEDOT
Käyttöjännite

12 VDC (-10%) - 24 VDC (+15%)

Virta
- max.
- jatkuva

0.35 A
0.12 A

Käyttölämpötila

-20...+60°C

Teljen ulostulopituus

14 tai 20 mm

Karaetäisyys

50 mm

Rintalevy

22 mm

Kara

8 mm

TILATIEDOT
• teljen tilatieto
• poistumispainikkeen tilatieto (EL580)
• painikkeen tilatieto (EL582)

PINTAKÄSITTELY
Kromattu rintalevy

PAKKAUS SISÄLTÄÄ
Lukkorunko, liittimet, kiinnitysruuvit, poraus-, asennus-ja
kaapelointiohjeet

OMINAISUUDET
Uusissa ABLOY® EL580 ja EL582 solenoidilukkorungoissa on kaikki alla mainitut
toiminnot yhdessä ja samassa lukkorungossa. Toiminnot on valittavissa lukkorunkoa avaamatta.

MITAT

Vakio-ominaisuudet
• telki takalukkiutuu 20 mm:n ulostulopituuteen ainoastaan kun ovi sulkeutuu
• 12 –24 VDC käyttöjännitealue
• virransäästötila
Valittavat ominaisuudet
• kätisyys
• poistumispainikkeen puoli
• avautuminen jännitteellisenä tai jännitteettömänä
• 14 mm:n tai 20 mm:n teljen ulostulo

KÄYTTÖKOHTEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi liikekiinteistöjen sisä- tai ulko-ovet
sekä asuinkiinteistöjen ulko-ovet. ABLOY® EL580 on ratkaisu poistumistieoviin,
joissa sisäpuoleisen painikkeen tulee toimia aina. Käyttö palo-ovissa takalukkiutuvalla teljen 14 mm ulostulolla.
Lukot soveltuvat käytettäväksi erilaisten ohjauslaitteiden kanssa kuten kulunohjausjärjestelmät, koodilukot, painonapit jne.

TOIMINTA
ABLOY® EL580 lukkorungosta on valittavissa avautuuko lukko sähköisen ohjauksen
ollessa päällä vai pois päältä.
Sähköisellä ohjauksella ohjataan vain ulkopuoleista painiketta. Sisäpuoleinen
painike avaa lukon aina mekaanisesti. Lukko avautuu ulkopuolelta myös avainpesästä.
Lukon toiminta edellyttää nivelkaran eli ns. jaetun karan käyttöä painikkeissa.
Painikkeeseen tulee liittää palautusjouset kummallekin puolelle. Painikkeeksi
soveltuvat vain sellaiset Primo® -painikkeet, joissa painike kiinnittyy kilpeen.
ABLOY® EL582 lukkorungosta on valittavissa avautuuko lukko sähköisen ohjauksen
ollessa päällä vai pois päältä. Sähköisellä ohjauksella ohjataan samanaikaisesti sekä
ulkopuoleista että sisäpuoleista painiketta.
Lukon toiminta edellyttää normaalin karan käyttöä painikkeissa. Painikemallin voi
valita laajasta Primo® -painikevalikoimasta.
Lukko avautuu aina avainpesästä ja vääntönupista.

KYTKENTÄKAAVIO
Auki/ lukittu

–

12 VDC (-10%) – 24 VDC (+15%)
Tilatieto:

+

Teljen tilatieto

Painike/ poistumispainike

AVAINPESÄT, PAINIKKEET JA TARVIKKEET
Toiminnallinen koodi

Lukkorunko

Avainpesä

EM303

EL580

CY037

EM300

EL582

CY001

EM301

EL582

CY002

EM302

EL582

CY016
+
6488

Painike (Tilattava erikseen)

Edellyttää ns. jaetun karan käyttöä painikkeissa.
Painikkeeksi soveltuvat vain sellaiset Primo®-painikkeet,
joissa painike kiinnittyy kilpeen.
Esimerkiksi Primo® PARLAMENT 22/007 ja
Primo® FORUM 4/007.

Valittavissa laajasta
Primo®-painikevalikoimasta

TARVIKKEET (Tilattava erikseen)
Kaapeli:
ABLOY® EA210
Ylivientisuoja: ABLOY® 8810 tai 8811
Vastarauta:
- huultamaton ovi ABLOY® 4630 tai ABLOY® LP701
- huullettu ovi ABLOY® 4631

KÄYTTÖESIMERKKI POISTUMISTIEOVESTA
KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄSSÄ:

ABLOY® EL580
Vääntönuppia ei tarvita,
koska sisäpuoleinen
painike toimii aina.

Painiketta käytettäessä kulunvalvontajärjestelmä
saa tiedon luvallisesta poistumisesta.
8802225 10/2002 5000 kpl Suomen Painotuote, Joensuu

Painike tarvitsee ns. jaetun karan koska sisä- ja
ulkopuoleinen painike toimivat erikseen.
Painikkeeseen tulee liittää palautusjouset kummallekin
puolelle. Painikkeeksi soveltuvat vain sellaiset
Primo®-painikkeet, jossa painike kiinnittyy kilpeen.

