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1. OPIS OGÓLNY
Blokada elektromagnetyczna typ AS3R/01 jest rozwiązaniem techniki zamknięć zamkiem elektromagnetycznym blokującym drzwi, bramy itp. Jest prosta w obsłudze,
dostosowana do wszystkich rodzaju drzwi bez konieczności ich przerabiania. Nie
posiada elementów ruchomych, przewyŜsza pod względem skuteczności działania
dotychczas stosowane zabezpieczenia elektromechaniczne. Jej dwa podstawowe
elementy to elektromagnes i zwora. Zestaw podstawowy: elektromagnes, zwora, elementy
montaŜu-akcesoria.
Standardowo elektromagnes mocuje się za pomocą przekładki na ościeŜnicy, a
zworę na drzwiach. W instalacjach wymagających wysokiego zabezpieczenia drzwi powinny
być stosowane 2 komplety AS3R/01

1.1 DANE TECHNICZNE
•
•
•
•
•

napięcie zasilania
pobór mocy
pobór prądu
siła trzymania
wymiary: elektromagnes
zwora

12 VDC lub 24VDC
~ 6 W (12VDC)
0,5 A (12VDC)
250 kg
250×42×25 mm
185x38 x12 mm

2. SPOSÓB MONTAśU AS3R/01
Stosowana jest m.in.: przy drzwiach otwieranych do środka pomieszczenia
chronionego. Elektromagnes montowany jest na ścianie lub ościeŜnicy nad drzwiami, a
do drzwi przymocowany jest zestaw mocujący wraz ze zworą. Zestaw mocujący pozycjonuje
zworę przed elektromagnesem.

WYMIARY ELEKTROMAGNESU i ZWORY
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2.1 ELEMENTY PODSTAWOWEGO ZESTAWU MONTAśOWEGO
BLOKADY AS3R/01

ELEMENTY MONTAśU – akcesoria

1. Płytka instalacyjna

1 szt.

2. Elektromagnes

1 szt.

3. MosięŜna tuleja

2 szt.

4. Śruba

2 szt.

5. Śruba mocująca

1 szt.

6. Zwora

1 szt.

7. Podkładka gumowa

1 szt.

8. Wkładki prowadzące

4 szt.

9. Podkładki

2 szt.

10. Tuleja drzwiowa

1 szt.

11. Śruba łącząca

1 szt.

.

Firma „COMPAS" zaleca, aby instalator był wyposaŜony w dodatkowy zestaw
elementów instalacyjnych (np. śruby i wkręty) a takŜe dodatkowy osprzęt dostosowany
do specyfiki obszaru fizycznego, w którym ma być zamontowana blokada.
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2.2 INSTALACJA MECHANICZNA AS3R/01
Z powodu duŜej róŜnorodności sytuacji, w których blokada drzwi AS3R/01 moŜe być
zastosowana, naleŜy najpierw zbadać obszar fizyczny, w którym ma być umieszczona i
określić najlepszą metodę jej zamontowania.
W tym wstępnym planowaniu brane są pod uwagę dwa względy:
- metoda montaŜu musi zapewnić odpowiednią wytrzymałość, aby pełna siła podtrzymująca
blokadę drzwi mogła być efektywna.
- blokada drzwi i jej okablowanie muszą być w odpowiednim stopniu zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez intruzów i wandali. Często niezbędne są dodatkowe elementy.
Firma „COMPAS" zaleca, aby instalator był wyposaŜony w oddzielny zestaw
narzędzi instalacyjnych, który zawiera m.in. specjalne wiertła, a takŜe dodatkowy
osprzęt. Jeśli ma być zainstalowanych wiele blokad lub instalator spodziewa się następnych
instalacji, polecamy skompletowanie specjalistycznego zestawu narzędzi, który zmniejszy
czas montaŜu i polepszy jakość pracy.
MONTAś W DRZWIACH OTWIERAJĄCYCH SIĘ NA ZEWNĄTRZ (Rys.1 , 2)

Rys.1 MontaŜ w drzwiach otwierających się na zewnątrz
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ELEMENTY MONTAśU
1. Framuga
2. Płytka instalacyjna

1 szt.

3. Elektromagnes

2 szt.

4. Drzwi
5. Zwora

1 szt.

6. Podkładki

1 kpl.

Rys.2 MontaŜ w drzwiach otwierających się na zewnątrz
MONTAś W DRZWIACH OTWIERAJĄCYCH SIĘ DO WEWNĄTRZ (Rys.3 , 4)

Rys.3 MontaŜ w drzwiach otwierających się do wewnątrz
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ELEMENTY MONTAśU
1. Kątownik AS3R/01/L

1 szt.

2. Framuga
3. Drzwi
4. Płytka instalacyjna

1 szt.

5. Zwora

1 szt.

6. Podkładki

1 kpl.

7. Zetownik AS3R/01/Z

1 kpl.

Rys.4 MontaŜ w drzwiach otwierających się do wewnątrz

2.2.1 SPOSÓB INSTALACJI ZWORY NA DRZWIACH
JEDNOSKRZYDŁOWYCH I DWUSKRZYDŁOWYCH

W przypadku instalacji blokady elektromagnetycznej na drzwiach
dwuskrzydłowych naleŜy zastosować dwa zestawy montaŜowe AS3R/01.
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2.2.2 MONTAś ZWORY
Zwora powinna być zamontowana przed elektromagnesem w górnym
rogu drzwi. Ostateczne umiejscowienie zwory jest dyktowane przez poŜądaną pozycję
elektromagnesu. Zwora musi być usytuowana centralnie względem biegunów
elektromagnesu - 3 paski. Elektromagnes powinien być przesunięty względem rogu
ościeŜnicy tak, aby otwory do montaŜu elektromagnesu nie musiały być wiercone w samym
rogu. Kiedy zostało wybrane połoŜenie zwory, trzeba wywiercić w drzwiach otwór, który ma
umoŜliwić zamocowanie zwory na drzwiach. NaleŜy nawiercić równieŜ dwa otwory
nieprzelotowe, które mają umoŜliwić montaŜ dwóch tulejek, w których to „pływają" kołki
wbite w zworę. UwaŜaj, aby nie uderzać w nie zbyt mocno, gdyŜ moŜna spowodować
wgłębienia w powierzchni zwory przez zbyt mocne wbicie kołków, co pogorszy silę
podtrzymującą. Zwora jest trzymana centralną śrubą mocującą. Między zworę i drzwi
wkłada się dwie podkładki a pomiędzy nimi umieszcza podkładkę gumową, śruba
przechodzi przez podkładki, co zapewnia elastyczność. Gdy odstęp między zworą a
elektromagnesem jest za duŜy naleŜy dodać trzecią podkładkę, która przysunie zworę do
elektromagnesu. Nie umieszczaj podkładek gumowych na kołkach walcowych. Kołki
powinny „pływać" w ich otworach, a nie zakleszczać się. Ich jedynym celem jest
zabezpieczenie zwory przed obracaniem się. Zwora jest mocowana do drzwi przez
wydrąŜony i nagwintowany wewnątrz sworzeń.
Czasem jest trudno połączyć śrubę ze sworzniem, więc zalecamy następujące
postępowanie: włóŜ sworzeń w jej otwór, ale wkręć śrubę mocującą w zworę przed wbiciem
sworznia. Kiedy śruba jest wkręcona wbij sworzeń i dokręć śrubę - to ułatwia połączenie.
Gdy zwora jest zamontowana, upewnij się, Ŝe kołysze się swobodnie na podkładkach
gumowych. Kołysanie to pozwala elektromagnesowi przyciągnąć zworę w idealnym
połoŜeniu dla uzyskania maksymalnej siły podtrzymującej.

2.2.3 MONTAś ELEKTROMAGNESU
Elektromagnes powinien być montowany pod ościeŜnicą w rogu naprzeciw
zawiasów, a bezpośrednio do drzwi powinna być zamontowana zwora, zastosować
wtedy naleŜy blokadę AS3R/01, z otworami montaŜowymi równoległymi do lica
elektromagnesu. Konfiguracja ta jest niezbędna dla wszystkich drzwi wejściowych
otwierających się na zewnątrz - w przeciwnym przypadku blokada drzwi byłaby na
zewnątrz budynku. Dla drzwi wewnętrznych blokada drzwi powinna równieŜ być montowana
w ten sposób - chyba, Ŝe względy bezpieczeństwa przewidują moŜliwość fizycznego ataku z
tej strony drzwi. Elektromagnes jest montowany do ościeŜnicy poziomo lub pionowo dwoma
śrubami do futryn (metalowych, drewnianych, aluminiowych) poprzez płytkę instalacyjną,
która powinna być mocowana specjalnymi śrubami lub blachowkrętami do
ościeŜnicy a dopiero do niej naleŜy zamocować elektromagnes.
Podczas montaŜu muszą być zachowane następujące warunki:
- futryna musi mieć płaską powierzchnię dla zamontowania. Szerokość ościeŜnicy powinna
być wystarczająca dla elektromagnesu. Jeśli nie, zastosuj wspornik lub zestaw wsporników
regulowanych,
- wybrana futryna musi być wystarczająco wytrzymała strukturalnie dla zapewnienia
bezpiecznej instalacji,
- lico elektromagnesu musi być równoległe do zwory,
- bieguny magnetyczne (trzy metalowe paski na elektromagnesie) muszą być ustawione
centralnie względem zwory,
- elektromagnes musi posiadać pewny kontakt ze zworą i jednocześnie musi pozwalać
właściwie zamykać się drzwiom ,
- otwierane drzwi muszą odciągnąć zworę od elektromagnesu.
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3. MONTAś ELEKTRYCZNY

Aby blokada AS3R/01 działała musi być doprowadzone do niej stałe napięcie 12 lub
24 VDC. Działanie blokady jest niezaleŜna od sposobu jej polaryzacji, natomiast do jej
poprawnej pracy niezbędny jest właściwy poziom napięcia zasilającego zgodny z
ustalonym przy pomocy zwór (12 lub, 24 VDC). Zastosowanie napięcia niŜszego niŜ
ustalone proporcjonalnie zredukuje siłę podtrzymującą a w skrajnych przypadkach moŜe
spowodować niezadziałanie elektromagnesu. Zastosowanie napięcia wyŜszego niŜ
ustalone moŜe spowodować trwałe uszkodzenie elektromagnesu i utratę gwarancji.

AWARYJNE OTWIERANIE DRZWI: Zalecamy wykonanie instalacji zapewniającej
bezpośrednie odcięcie zasilania blokady AS3R/01. NaleŜy zapewnić moŜliwość otwarcia
awaryjnego wszystkich blokad AS3R/01 zainstalowanych w obiekcie w celu umoŜliwienia
ewakuacji wypadku poŜaru lub innych zdarzeń losowych.

4. UWAGI I ZALECENIA
Aby blokada spełniała swoje zadania trzeba najpierw zbadać miejsce, w którym ma być
umieszczona i określić najlepszą metodę jej zamontowania. We wstępnym planowaniu
naleŜy brać pod uwagę następujące względy:
• elektromagnes musi być dobrze zamontowany do futryny, aby podczas otwierania i
zamykania drzwi nie odpadł i nie spowodował zranienia ludzi
• metoda montaŜu musi być niezwykle dokładna, aby siła zabezpieczenia była efektywna
• elektromagnes, okablowanie muszą być zabezpieczone przed moŜliwością ich
uszkodzenia
• miejsce montaŜu naleŜy tak dobrać, aby ewakuacja budynku w czasie poŜaru lub innych
niebezpiecznych sytuacjach nie była utrudniona - naleŜy stosować dodatkowe przyciski
wyjścia.
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Podczas montaŜu elektromagnesu oraz zwory muszą być zachowane następujące
warunki:
• elektromagnes powinien być montowany poziomo z opcją montaŜu pionowego, jeśli np.
futryna pionowa jest mocniejsza
• futryna musi mieć płaską powierzchnię celem dobrego przylegania elektromagnesu lub
wspornika pośredniego
• wybrana futryna musi być wystarczająco wytrzymała dla zapewnienia bezpiecznej
instalacji
• powierzchnia czołowa elektromagnesu musi być równoległa do zwory
• bieguny magnetyczne elektromagnesu muszą być centryczne względem zwory
• elektromagnes musi pewnie łączyć się ze zworą i jednocześnie musi pozwalać właściwie
• otwierane drzwi muszą odciągać zworę od magnesu, a nie powodować jej ślizgania,
poniewaŜ elektromagnes trzyma słabo w kierunku poprzecznym od jej osi
• podczas przykręcania elektromagnesu nie zapomnij uŜyć podkładek płaskich, które
zabezpieczają łby śrub przed wkręceniem się w korpus elektromagnesu, co mogłoby
spowodować jego uszkodzenie
• nie rozwiercaj otworów montaŜowych w elektromagnesie, poniewaŜ moŜesz przeciąć
kabel wewnętrzny i zniszczyć w ten sposób elektromagnes
• otwór M8 w zestawie mocującym słuŜy do przykręcania zwory, otwory skrajne 12,5 mm
umoŜliwiają montaŜ tulejek plastikowych celem odizolowania zwory od drzwi
• otwory skrajne w zworze słuŜą do wbicia kołków, które zabezpieczają zworę przed
obracaniem
• zamontowana zwora powinna "pływać" swobodnie na podkładkach gumowych, pozwala to
elektromagnesowi prawidłowo przyciągnąć zworę, a tym samym uzyskać maksymalną siłę
zabezpieczenia drzwi
• stosuj prawidłowe zasilanie: zasilacz: liniowy, z odizolowanym wyjściem prądu stałego.
Jeśli nie jesteś pewien czy wyjście DC Twojego zasilacza jest odizolowane, sprawdź
omomierzem

5. KONSERWACJA
• okresowo usuwać kurz i brud z elektromagnesu i zwory, a przede wszystkim z ich
powierzchni stykowych (średnio raz na trzy miesiące),
• nawilŜać powierzchnię stykową elektromagnesu oliwką do maszyn precyzyjnych
• do czyszczenia stosować czyste szmatki
• nie uŜywać wody ani chemicznych środków czyszczących
• okresowo kontrolować stan połączeń mechanicznych AS 3,sprawdzać stan drzwi oraz ich
osprzętu. Jeśli nie jesteś konserwatorem drzwi: wymagaj od uŜytkownika prawidłowego stanu
drzwi, samozamykaczy
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6. OGRANICZENIE GWARANCJI
Firma „COMPAS" gwarantuje, Ŝe produkt ten jest wolny od defektów
materiałowych i wykonawczych, jeśli był zainstalowany zgodnie z instrukcją obsługi i nie był
modyfikowany. Firma ta nie bierze odpowiedzialności za zranienia ludzi i uszkodzenia rzeczy w wyniku:
niewłaściwego montaŜu, obsługi, konserwacji, przeciąŜenia, uŜywania niezgodnie z przeznaczeniem i
przypadków losowych.
Jedyną odpowiedzialnością firmy „COMPAS" jest naprawa lub wymiana niesprawnego produktu lub
jego części po uprzednim zakwalifikowaniu do naprawy przez Departament Usług Z.E. "COMPAS".
Firma„COMPAS" nie jest zobligowana względem nabywcy ani nikogo więcej do wyrównania szkód
powstałych w wyniku lub będących konsekwencją defektu lub niewłaściwego działania jej produktu.
Gwarancja ta wygasa po 12 miesiącach od dnia sprzedaŜy.

7. KARTA GWARANCYJNA
Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu, na zasadach
zgodnych z O.W.S.

Nr fabryczny .............................

Data zakupu..................................

...........................................................
Pieczęć i podpis sprzedawcy

Przypominamy jednocześnie, Ŝe niniejsza gwarancja dotyczy urządzenia
uŜytkowanego zgodnie z: instrukcją, przeznaczeniem, parametrami podanymi w danych
technicznych, z nienaruszoną nalepką gwarancyjną oraz legitymującego się prawidłowo
wypełnioną kartą gwarancyjną.
W przypadku naruszenia któregokolwiek z w/w warunków, bądź teŜ uszkodzeń
mechanicznych, naprawa zostanie potraktowana jako odpłatna.
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