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 Мініатюрний  електро -
магнітний  замок  MCL-24 
призначений  для  надійного  
замикання  вітрин  з ювелір -
ними  виробами , музейних  
вітрин , шаф для  зберігання  
зброї , ящиків  із  готівкою  
чи  інших  дверей  або  шаф, 
до  яких  замок  може  бути  
використаний  за своїми  
фізичними  властивостями . 
Придатний  для  зовнішньо -
го застосування .

 Призначений  для  викорис -
тання  у захищених  місцях , 
де немає  загрози  фізичної  
атаки , таких  як  внутрішні  
приміщення  з контролем  
доступу  та  зони  обмеже -
ного  доступу  всередині  
будівель . 

 Призначений  для  зовнішніх  
та  вхідних  дверей  при -
міщень , куди  проникнення  
кримінальних  елементів  
може  призвести  до  мате -
ріальних  збитків . Несанк -
ціонований  доступ  немож -
ливий  без  використання  
спеціального  інструменту .

 Найпотужніший  замок , 
призначений  для  опору  
спробам  несанкціоно -
ваного  доступу  з вико -
ристанням  спеціальних  
інструментів . Придатний  
для  використання  у місцях  
позбавлення  волі , схови -
щах , а також  на  великих  
воротах , призначених  для  
забезпечення  високого  
рівня  безпеки . 

Призначений  для  засто -
сування  у випадках , коли  
необхідно  забезпечити  
максимальну  безпеку  
при  невеликих  розмірах  
магніту .

Замок  прихованого  мон -
тажу  невеликих  розмірів . 
 Ідеальне  рішення  для  
внутрішніх  дверей , що від -
чиняються  в обидва  боки  
та  розсувних  дверей .

Завдяки  прихованому  мон -
тажу  та  великій  силі  утри -
мання  замок  є оптималь -
ним  рішенням  у випадках , 
коли  потрібно  забезпечити  
високий  рівень  безпеки  та  
естетичний  вигляд  две -
рей . Ідеальне  рішення  для  
замикання  дверей , що від -
чиняються  в обидва  боки  
та  розсувних  дверей .

Напруга 
живлення, В

 24 (постійного  струму )  12 або  24 (авт . вибір )  12 або  24 (авт . вибір )  12 або  24 (авт . вибір ) 
12 або  24 (авт . вибір ) 

постійного  або  змінного  струму
 24 (постійного  струму )  12 або  24 (авт . вибір ) 

Сила 
утримання, кг

 09  272  2724181618445 546

Струм, мА  62
 300 при  12 В, 
150 при  24 В

 250 при  12 В, 
125 при  24 В

 350 при  12 В, 
175 при  24 В

250 при  12 В, 
130 при  24 В

62 при  24 В
 350 при  12 В, 
175 при  24 В

Споживна 
потужність, В

  5,1 45,13435,3

Робоча 
температура, °С

-40...+60 -40...+60 -40...+60 -40...+60 -40...+60 -40...+60 -40...+60
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Магнітні замки серії MAGNALOCK призначені для замикання всіх типів дверей чи воріт. Замок 
складається з електромагніту, що монтується на фіксованій рамі, та зворотної планки, що мон-
тується на рухомих елементах – дверях чи воротах.

 F – для  поверхневого  монтажу  на дверї , що відчиняються  всередину  приміщення    B – функція  моніторингу  стану  дверей    DT – функція  моніторингу  стану  дверей

1. НАКЛАДНИЙ.
Двері, що відчиняються назовні 
приміщення.

2. НАКЛАДНИЙ.
Двері, що відчиняються всереди-
ну приміщення.
Z – кронштейн.

3. ВРІЗНИЙ.
Магніт вмонтовано всередині 
полотна дверей.
Візуально він невидимий.

* ПРИМІТКА

044/ 456 9444 044/ 428 7015

Електромагнітні замки 



Декоративні накладки 

для М32, М62, М82.

Монтаж на двохсто-

ронній скотч.

Доступні в 4 обробках.1 2 3

 Кутовий кронштейн подовжує ширину 

рами для можливості встановлення 

магнітів М32, М62, М82

1. HEB3CLM
1

1 2 3

 Універсальне кріплення збільшує ширину 

рами, часто встановлюється на профільних 

дверях

1. UHB-CLM-12 (до М82)

2. UHB-CLM-8 

(до М32/М62)
1 2

1 Електромагніт Securitron.

2 Домофон.

3 Блок живлення відповідного номіналу.

4 Пристрій керування доступу (кодова панель, зчитувач карток...).

 Живлення 220 В 50 Гц

 Напруга 12 або 24 В постійного струму
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 Алюмінієва підкладка монтується на 

алюмінієвій рамі профільних дверей

1. ASB-82CLM

2. ASB-62CLM

 Пластини для кріплення на 

дерев’яну або бетонну раму

1. CWB-82CLM

2. CWB-62CLM

3. CWB-32CLM

 Z-кронштейн призначений для дерев’яних дверей, що відчиняються 

всередину (постачається з кріпленням та декоративною кришкою)

1. Z-32CLM (219х129х70мм)  2. Z-62CLM (219х164х72мм)  3. Z-82CLM (321x164x72мм)

Електромеханічний замок для воріт та хвірток. Може бути встановлений прак-

тично на будь-які ворота, як розсувні, так і на такі, що відчиняються навстіж.

Основні характеристики:

 сила утримання: 907 кг

 напруга живлення: 12/24 В постійного струму (автовибір)

 споживання струму (максимальне): 700 мА

 робоча температура: -50 °С…+75 °С

Типова схема електричних з`єднань нормально-

відчиненого електромагнітного замка

2609 грн.
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696 грн.

1156 грн. 1156 грн. 1234 грн.

707 грн. 449 грн.

1032 грн. 707 грн.

Від 370 грн.

774 грн. 572 грн. 538 грн.

Електромагнітні замки 


