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LEÍRÁS

A YES-1200 típusú SHEAR-LOCK zár extra nagy méretű ajtók nyíró 
irányba történő megtartásához ideális. A hagyományos síkmágnesekkel 
ellentétben a tartóerőt itt nem a mágneses tér fejti ki, a mágnes csak 
helyén tartja az ellendarabot, melyen két mélyesés található, amibe a 
mágnes oldalán lévő két erős csap helyezkedik el. A mágnes a gyártó 
ajánlása szerint a felső tokba az ellendarab pedig az ajtó felső szárába kell 
szerelni, esetleg vékony ajtólap esetén rátétszereléshez való konzollal 
rögzíthető.

PARAMÉTEREK

Tápfeszültség:    12V / 24 V DC
Záráskori áramfelvétel:   900mA tápfeszültségtől   
     függetlenül
Tartási áramfelvétel   220mA/12V vagy 190mA/24V
Tartóerő:    1200kg
Időzítés:     visszazárási időzítés 0,5~25 sec
Zár állapot visszajelzés    HALL elem NO&NC (1A/24V)
Ajtóállapot visszajelzés   NC (250mA/30V 
Felhasználási terület:   Bejárati ajtók, nagy méretű ajtók
Mágnes méretei:    182x30x25mm
Ellendarab méretei:   182x30x23,6mm
Súly:     1,2kg (ellendarabbal)
Kiegészítők:    ABK-1200
Egyéb tulajdonságok:   Visszazárási időzítő, kis méretű 
     keskeny kivitel

BEKÖTÉSI ÚTMUTATÓ

Piros     +12V/+24V DC
Fekete     GND
Barna     Állapotjelző LED (fekete lába)
Narancs     Állapotjelző LED (kék lába)
Fehér     Zár állapot NO
Lila     Zár állapot NC
Szürke     Zár állapot COM
Zöld     Ajtó helyzet COM
Sárga     Ajtó helyzet NC
Kék     Használaton kívül
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Fontos! Szerelés előtt bizonyosodjunk meg, hogy az ajtókeretben és az ajtószárny-

ban elég hely van a síkmágnes illetve az ellendarab beszereléséhez. Az ajtó és az 

ajtókeret között max. 3  mm kell, hogy legyen. Bizonyosodjunk meg, hogy az ajtó 

rendesen becsukódik. Szükség esetén, szereljünk ajtóbehúzót is.

Az ajtózár indulási feszültsége 900mA (12/24V) ez az ajtó zárása után 220mA-re 

(24V esetén 190Ma) esik vissza. Mivel nyitáshoz közel 1A szükséges, ezért olyan 

tápot válasszunk, amelyik ezt biztosítani tudja. 

a.) Szerelés tömör ajtószárny esetén

b.) Szerelés üreges ajtószárny esetén 

c.) Ha az ajtószárny és az ajtókeret között kicsi vagy túl nagy a hézag, távtartó 

használata javasolt        
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a) Az első dolog a mágneszár helyének eldöntése. A zár vízszintesen (az ajtó felső 

részére) vagy függőlegesen (az ajtó közepe) is szerelhető.

b) A sablonnal rajzoljuk meg a zár és az ellendarab helyét. Ügyeljünk, hogy a két 

sablon pontosan egymáson illeszkedjen      

         

      

        

c) Vágjuk, vagy véssük (faajtó esetében) ki a zárnak és az ellendarab helyét, majd 

fúrjunk a zár mellé egy lyukat a LED-nek.      

  

d) Kössük be a zárat. Állítsuk be az időzítést, majd csavarozzuk a helyére a zárat és 

az ellendarabot.

        

e) Kapcsoljuk be a tápot, és csukjuk be az ajtót. Amennyiben nem záródik rendesen, 

állítsuk be az imbuszkulccsal az ellendarabot az alábbiak szerint:   

     

Vigyázat! A mágnes és az ellendarab közötti legnagyobb távolság 3 mm lehet 

12V-os szerelésnél, vagy 5 mm 24V-os szerelésnél. Az ellendarab csavarjával 

állíthatunk a lapocska magasságán! Bizonyosodjunk meg, hogy az ellendarab lapja 

párhuzamosan áll a mágnes lapjával!      


