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Elektrorygiel rewersyjny do drzwi szklanych 

ER-ES1096-AW-2 

Zastosowanie: 

Zamek pracuje w trybie „fail safe” przy napięciu zasilania 12V DC. Normalnie otwarty przy braku zasilania. 

Dostępne są 4 różne opóźnienia czasowe wysuwu rygla po zamknięciu się drzwi.  

Dostępne są dwa obwody czujników wykrywających położenie rygla oraz drzwi. 

Cechy: 

1. Model: ER-ES1096-AW-2 

2. Napięcie zasilania: 12V DC 

3. Prąd znamionowy - praca: 0,08mA 

4. Prąd znamionowy – rozruch: 1,3A 

5. Opóźnienie czasowe 

6. Ilość przewodów: 8 

7. Czujniki: drzwi i wysunięcia rygla. 

Instalacja: 

1. Przeczytaj uważnie instrukcję zanim użyjesz zamka. Sprawdź czy są wszystkie potrzebne elementy. Sprawdź 

działanie zamka przed jego zainstalowaniem 

2. Zamek składa się z dwóch części: korpusu zamka i chwytaka rygla. Odległość pomiędzy nalepką a przodem 

zamka powinna wynosić mniej niż 3mm, a otwór nalepki musi być na prawo od rygla. Magnes musi być 

ustawiony na środku rygla (Rysunek 5). 

 

3. Do zamka doprowadzonych jest 8 przewodów (Rysunek 1): 

a. Czerwony – zasilanie (+) (Rysunek 2) 

b. Czarny – zasilanie (-) (Rysunek 2) 

c. Niebieski – czujnik wysuniętego rygla – styk NO  

d. Żółty – czujnik wysuniętego rygla – styk NC  

e. Biały – czujnik wysuniętego rygla – wspólny (COM)  

f. Zielony – czujnik zamkniętych drzwi – styk NO  

g. Pomarańczowy – czujnik zamkniętych drzwi – styk NC 

h. Szary – czujnik zamkniętych  drzwi – wspólny (COM) 

W czujniku rygla styk NC wyłączy się, a NO włączy się kiedy rygiel się wysunie (Rysunek 3A). 

W czujniku drzwi styk NC i NO są zamienne w zależności od pozycji drzwi (Rysunek 3B). 

4. Opóźnienie czasowe regulujemy za pomocą zwory (Rysunek 4), dostępne są 4 opcje: 0s, 2s, 4s, 6s. 
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5. Wymagana odległość pomiędzy szklaną futryną a szklanymi drzwiami to 10-12mm (Rysunek 5). 

 

 

 

UWAGA: 

1. Chronić przed wilgocią i dostępem wody podczas instalacji lub używania elektrorygla. 

2. Napięcie zasilania powinno się zawierać w granicach 12-12,8V DC. 

3. Zaleca się stosowanie zasilacza liniowego DC 12V 1,5A. 
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