
     300 Kg MAGLOCK,  ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA STEROWANA RADIOWO 

3 . Pozostałe cechy

Bezpośredni zapamiętywani
Pełn  usuwanie pamięci

 ącomopinderśopze

e lub bezprzewodowe e nadajnika 
e

Kasowanie pojedynczego nadajnika
C-NO lub C-NC styk wyjściowy (do wyboru)
B e odblokowanie magnesu za przycisku C-NO 

5 . Zapamiętywanie nadajników
5.1 Zapamiętywanie z przyciskiem P1 (rys. 3)
1) Wciśnij P1 przez 4 sek. dopóki L1 + L2 nie ZAŚWIECĄ się

 sazcdoP .AINAWOKOLBDO slupmi einatsod sengam , )2
gdy L1 + L2  jest , a

EINWONOP sengam  2L + 1L  ogeintatso do 

Naciśnij przycisk nadajnika do zapamiętania, L1 + L2 zaczną migać i ZGASNĄ
nie ŚWIECĄ możliwość by zapamiętać więcej przycisków TX.

Po upływie 5 sek. zapamiętywania ZAŚWIECĄ, procedura się kończy, a  ZAMKNIĘTY.

Rys. 3

1. Wprowadzenie
Zwora  F05-ML660R2641 o sile 300 kg.

 4 bul 2E1462RT2Syrowz
przyciskowego typu nadajnika

.yONeicrawz :AGA
Maglock jest wyposażony wyjścia R-R, (C-NO lub C-NC selekcja ustawieniem zworki), patrz rysunek poniżej.

Polecenie zwolnienia  może być wysyłane drogą radiową, przy pomocy 2 przyciskowego typu nadajnika 
 S2TR2641E4 (rys. 1), lub za pomocą zewnętrznego przycisku (brak w zestawie)C-NO. Odblokowanie 

magnesu rozpoczyna się przy zwolnieniu przycisku i trwa zgodnie z zaprogramowanym czasem (par. 8): domyślny czas = 4 sek. 
UW  stosowane na wejściach C-  może utrzymywać magnes zawsze odblokowan

P1

2 . Specyfikacja techniczna
Pobór prądu

dł x szer x wys):

Częstotliwość pracy

Pamięć 
Domyślny czas odblokowania

550 mA
cdV 21einalisaZ

Wymiary elektrozwory ( 248 x 45 x 26 mm
mm 11 x 83 x 581yrutamra yraimyW

433.92 MHz
KSA / MAajcaludoM

40 TX
4 sek.

Programowalny zakres czasu odblokowania 1 - 10 sek.
C°07+ ÷ C°5-ycarp arutarepmeT

ZAMKNI TYĘ  = L1+L2 CZERWONE

OTWARTY = L1+L2 ZIELONE

STATUSY KOLORÓW

4 .   Przykładowe działanie    (Rys. 2)

A B A B

C D

S2TR2641E2 S2TR2641E4

KOMPATYBILNE NADJNIKI

ZAMKNI TYĘ  = L1+L2 CZERWONEOTWARTY = L1+L2 ZIELONE

4 SEK. ( Domy lnie )ś

ZAMKNI TYĘ  = L1+L2 CZERWONE

A

L1+L2 = GASNĄL1+L2 = WIECŚ Ą L1+L2 = KRÓTKI BŁYSK I GAŚNĄ

IMPULS ODBLOKOWANIA 
ZWORY

5 SEK

L1 + L2 = WIECŚ Ą

PONOWNE ZABLOKOWANIE
 ZWORY

4 SEK

rys. 2

rys. 1

12 Vdc 
LED L1 

LED 
L2 

R
R

C-NO C-NC

R



7 . 
 
Kasowanie pamięci

7.1
anaogezcnydejop ainawosak arudecorP

Wykonaj kroki 1 i 2 procedury w pkt 5.1
 imapaz

Kasowanie pojedynczego nadajnika (rys. 4)
 nadajnika jest identyczna do zapamiętywania i przeprowadz  tylko za pomocą P1.

Jeżeli nadajnik został wcześniej ętany, na końcu procedury zostanie skasowany.

8. Ustawienie czasu odblokowania (rys. 6)

Czas odblokowania zwory jest ustawiony domyślnie na 4 sek. Aby zmodyfikować ten czas należy postępować w następujący sposób:
1) Naciśnij jednocześnie przyciski A + B nadajnika a dioda L1 KRÓTKO BŁYŚNIE

Puścić  wcisnąć przycisk B przez 4 sek. aż dioda L1  SEKWENCJĘ BŁYSKÓW
3) Aby ustawić żądany czas, policzyć liczbę błysków i wciśnij P1 tuż po błysku odpowiadający  pożądanej ilości 

jący liczbie błysków: L1  3 krótkie błyski i ZAŚWIECI ponownie.
UWAGA: 10. błysk trwa więcej niż inn

.
einzcopzori B + A  )2

m, sekund odblokowania.
anokywadaiwopdo sazc ezsipaz metsys ,1P uineinlowz yzrP

e.

7.2 Pełne kasowanie pamięci (rys. 5)

1) Wci
 3 2L + 1L 1P  ,einwonop  2L + 1L minaz )2

W tym 

snąć P1 i przytrzymać wciśnięty aż L1 + L2 ZGASNĄ
Puścić P1, a następnie, zaświecą się trzymać wciśnięty  aż zrobią długie błyski.

momencie pamięć została całkowicie wymazana.

Rys. 5

PRZYKŁAD : Wciśnij aby ustawić czas 3 sek  P1 

GWARANCJA
Okres gwarancji dla tego produktu wynosi 24 miesięcy, począwszy od daty produkcji.
W tym 

muje przypadku odbiornika, który mo y

czasie, gdy urządzenie nie działa poprawnie, z powodu wadliwego elementu, 
produkt zostanie naprawiony lub wymieniony w wyłącznej gestii CartPoland.. 

 ein nyzcyzrp z nozdokzsu ćyb eżjebo ein ajcnarawG
zależnych od CartPoland

1 Sek. 1 Sek. 1 Sek. 1 Sek. 1 Sek.1 Sek.

5 - Bezprzewodowe zapamiętywanie (bez dostępu P1) (rys. 4)

1) 
2) 

2L + 1L MEINEMYNWONOPA  )3
 hcynarbedoakezc ,Akolbdo arowz

ej enzceinok ,wókinjadan uklik ainaz oD einwonop 
ego, aby  w pami .

Wcisnąć jednocześnie przyciski A + B nadajnika a diody L1 + L2 wykonają KRÓTKI BŁYSK.
Zwolnij A + B i naciśnij przycisk A przez 4 sek. aż diody L1 + L2 ZGASNĄ
Zwolnić  i wcisnąć przycisk nadajnika do zapamiętania (A lub B lub C lub D) zawsze przed  WŁĄCZ . L1 + L2 

zrobią krótki błysk, uje się na chwilę i pozostaje WYŁĄCZON jąc na więcej przycisków. Następnie, po 4 
 tstęimapa .yzcńok ęis arudecorp i einwonop ęis akymaz arowzĘIS ĄCEIWŚ 2L + 1L ,.kes

zastosowanie nadajnika już zapamiętan  wejść moduł ęci

A+B A A or B or C or D

L1+L2 = KRÓTKI BŁYSK

4 SEK.

L1+L2 = GASNĄ L1+L2 = KRÓTKI BŁYSK I GASNĄ

ZWORA ODBLOKOWANA

L1+L2 = GASNĄL1+L2 = WIECŚ Ą

4 SEK

P ŚĆu  P1

L1+L2 = 3 DŁUGIE BŁYSKI

A+B
B

L1+L2 = KRÓTKI BŁYSK

4 SEK.

L1+L2 = 3 KRÓTKIE 
BŁYSKI

Sekwencji 10 błyśnięć diód L1+L2

6 . Pamięć pełna

.ęis eizdeiwop ein ajcarepo i iksyłb 4 ąiborz ćatęimapaz ęis arats yt a ,anłep tsej ćęimap ydG sz kolejny nadajnik, diody L1 + L2 

Rys. 6

L1+L2 = SEKWENCJA 
BŁYSKÓW

Rys. 4

L1+L2 = WY CZONEŁĄ

TRZYMAĆ WCIŚNIĘTE

R

CartPoland, Maciej Twardowski
Wólka Mińska, ul. Olszowa 5
05 - 300 Mińsk Mazowiecki

tel. 606 77 32 76 ; E-mail: maciej@cartpoland.pl 
www.cartpoland.pl | bramkiobrotowe.eu



HOMOLOGACJA ODPOWIEDNIA DO WYJ  AWARYJNYCH:ŚĆ
W przypadku monta u elektrozwory na wyj ciach awaryjnych, konieczne jest, aby upewni  si e te punkty wyj cia b d  
automatycznie zwalniane w przypadku alarmu po arowego, aby w przypadku alarmu po arowego umo liwi  ewakuacj  
pomieszcze . Blokada elektromagnetyczna zainstalowana na wyj ciach awaryjnych musi by  instalowana zgodnie z 
przepisami przeciwpo arowymi. Aby uzyska  wi cej informacji, nale y skontaktowa  si  z lokalnym oficerem stra y po arnej 
lub administratorem odpowiedzialnym za bezpiecze stwo budynku.

ąęśż ,ęćśż
ęćżżż

ćśń
żżęćżęćż

ń

ZASILANIE

ZALECENIA MONTA OWE

Zwora Elektromagnetyczna zasilana jest zawsze pr dem sta ym o bezpiecznym bardzo niskim napi ciu. Zwora 
Elektromagnetyczna Dia  jest zalecana do stosowania z zasilaczami produkowanych CD I jednak inne zasilacze 
mog  by  stosowane pod warunkiem, e s  one tej samej jako ci i parametrów technicznych, regulowane i chronione przez 
bezpiecznik w sektorach podstawowych i rednich.

- Okre li  poziom bezpiecze stwa dost pu.
- Okre li  maksymaln  posiadan  si  zwory do tego poziomu bezpiecze stwa.
- Wybra  odpowiedni rodzaj zwory Dia  w zale no ci od zastosowa  wewn trznych lub zewn trznych, ograniczenia, (na 
przyk ad ze stali nierdzewnej dedykowany do u ytku zewn trznego).
- Zawsze zainstalowa  zwor  w strefie bezpiecznej.
- Upewni  si  czy wszystkie elementy s  dobrze dobrane, aby zapewni  d ugotrwa e .u ytkowanie.
- Zapewni  odpowiednie elementy monta owe do dostosowane do typu monta u, w szczególno ci armatur , odpowiedni profil 
p ytki monta owej.
- Okre li  przej cie kabli w celu zapewnienia ochrony i wymogami rodowiskowymi i wandalizmu (w szczególno ci poprzez 
elastyczne w e drzwi, korytka, itp.)
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P ytka armaturył
- Wa ne jest, aby zamontowa  zwor  i p ytk  armatury solidnie na 
podporach.
- Upewni  si , e magnes i armatura zachodz  na siebie 
równomiernie na ca ej powierzchni.
- P ytka armatury musi by  w stanie lekko obraca  si  wokó  
centrum ruby mocuj cej w celu skompensowania wszelkich 
niewspó osiowo ci .

ęłęćż

ążęć
ł

łęććł
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ł ś drzwi 

Linka bezpiecze stwań
Zwora elektromagnetyczna przechodzi powtarzaj ce si  
wstrz sy oraz wibracje w punktach mocowania na ramie 
(cz stotliwo  otwierania  zamykania, prób otwarcia kiedy 
zamkni te i próby wandalizmu), które mog  poluzowa  
mocowania ruby. Aby unikn  ryzyka oderwania si  zwory 
elektromagnetycznej,  nale y zainstalowa  obie 
dostarczone linki bezpiecze stwa, w celu zagwarantowania 
bezpiecze stwa u ytkowników (patrz za czony rysunek).
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KONSERWACJA
Elektrozwora i p ytka armatury wymaga specyficznej opieki, która wzmocni ochron  przed zu yciem i korozj . Te produkty nie 
wymagaj  du ego zaanga owania technicznego. Niemniej jednak, aby zapewni  optymaln  wydajno , zaleca si  regularnie 
oczy ci  powierzchnie stykaj ce elektromagnesu i p ytki zwory, ciereczk  i materia em ciernym. Je li pojawiaj  si  lady 
korozji, to zaleca si , wyczy ci  i naoliwi  powierzchni  styku. Regularnie sprawdza  i dokr ci  wszystkie zaczepy 
elektromagnesu i upewni  si , e armatura podczas obracania si  w punkcie monta u, ruba mocowania nie jest poluzowana 
(zalecane dla wszystkich rub mocuj cych).

ążęł
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Linka bezpiecze stwań
(monta  na zwor  elektromagnetyczn  oraz ramż ę ą ę)

R



INSTALACJA
Dla drzwi otwieranych na zewn trz (Pchaj drzwi)ą

INSTALACJA
Dla drzwi otwieranych do wewn trz (Ciągnij dzwi)ą

INSTALACJA Z AKCESORIAMI
Instalacja z obudow  armaturyą Insta ac a zestawu a szk anyc  rzwi

Obu wa armatury  szk anyc  rzwi

Insta ac a z k ntaktr nem DPM   DPM   DPM  
m nit rin  p zyc i rzwi

DPM  Monta  ż na armaturze

Okrągły kołek

Płytka armatury

Zwora 
elektromagnetyczna

płytka 
montażowa

Linka 
bezpieczeństwa

Linka 
bezpieczeństwa

Okrągły kołek

Śruba M

łytka armatury

ładka

P

Stalowa podk
Gumowa podk
Przeplot

Nakr

ładka

ętk

Linka 
bezpieczeństwa

Linka 
bezpieczeństwa

Śruba M

Wspornik L:
- L3L4( 300 - 400 Kg),
- L5 (500 Kg)

Wkręty montażowe

Płytka armatury

Stalowa podkładka
Gumowa podkładka

Wspornik Z: 
Z3Z4Z5

Okrągły kołek

Linka 
bezpieczeństwa

Linka 
bezpieczeństwa

płytka 
montażowa

Stalowa podkładka
Gumowa 
podkładka

Śruba armatury

Okrągły kołek

Płytka armatury

Obudowa armatury

Wspornik L:
- L3L4( 300 - 400 Kg),
- L5 (500 Kg)

Uniwersalna obudowa 
armatury do szklanych 
drzwi UBKP

Linka 
bezpieczeństwa

Linka 
bezpieczeństwa

Płytka armatury

Okrągły kołek

Stalowa podkładka

Gumowa 
podkładka

Śruba armatury

Wspornik Z: 
Z3Z4Z5

DPM300 Montaż na zworze 
elektromagnetycznej

Linka 
bezpieczeństwa

płytka 
montażowa

Linka 
bezpieczeństwa

Okrągły kołek

Stalowa podkładka
Gumowa podkładka

Śruba M

Płytka armatury

R


