Cennik detaliczny zwór i elektrozaczpów
- Elektrozaczepy
- Zwory
- Samozamykacze
- Akcesoria

1. Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany
jedynie dla celów informacyjnych.
2. Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje.
3. Ceny, specyﬁkacje oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Aktualizacja z dn. 2023.01.07

Cennik zwór i elektrozaczepów

ELEKTROZACZEPY
Elektrozaczepy podstawowe

Kod produktu

Elektrozaczep R2 prawy 24V AC / DC

Cena netto

Cena brutto

5610P/24

43,47 zł

53,47 zł

5610L/24

48,37 zł

59,50 zł

5610L

42,85 zł

52,71 zł

5610P

42,85 zł

52,71 zł

2414

42,85 zł

52,71 zł

2425R/12-24

72,18 zł

88,78 zł

Elektrozaczep R2 typ: niesymetryczny mocowanie: prawy / lewy rodzaj: NC (normalnie
zamknięty) regulacja języka zapadki: brak dostępne wersje z zasilaniem: 10 - 14V AC / 0,34 0,54A 10 - 14V DC / 0,63 - 0,94A 22 - 26V AC / 0,13 - 0,15A 22 - 26V DC / 0,2 - 0,24A
maksymalny nacisk: 30N (3kg) wytrzymałość: 2500N dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:
30 min waga: 0,25kg wymiary: 165x33x27mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep R2 lewy 24V AC / DC
Elektrozaczep R2 typ: niesymetryczny mocowanie: prawy / lewy rodzaj: NC (normalnie
zamknięty) regulacja języka zapadki: brak dostępne wersje z zasilaniem: 10 - 14V AC / 0,34 0,54A 10 - 14V DC / 0,63 - 0,94A 22 - 26V AC / 0,13 - 0,15A 22 - 26V DC / 0,2 - 0,24A
maksymalny nacisk: 30N (3kg) wytrzymałość: 2500N dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:
30 min waga: 0,25kg wymiary: 165x33x27mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep R2 lewy 12V AC / DC
Elektrozaczep R2 typ: niesymetryczny mocowanie: prawy / lewy rodzaj: NC (normalnie
zamknięty) regulacja języka zapadki: brak dostępne wersje z zasilaniem: 10 - 14V AC / 0,34 0,54A 10 - 14V DC / 0,63 - 0,94A 22 - 26V AC / 0,13 - 0,15A 22 - 26V DC / 0,2 - 0,24A
maksymalny nacisk: 30N (3kg) wytrzymałość: 2500N dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:
30 min waga: 0,25kg wymiary: 165x33x27mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep R2 prawy 12V AC / DC
Elektrozaczep R2 typ: niesymetryczny mocowanie: prawy / lewy rodzaj: NC (normalnie
zamknięty) regulacja języka zapadki: brak dostępne wersje z zasilaniem: 10 - 14V AC / 0,34 0,54A 10 - 14V DC / 0,63 - 0,94A 22 - 26V AC / 0,13 - 0,15A 22 - 26V DC / 0,2 - 0,24A
maksymalny nacisk: 30N (3kg) wytrzymałość: 2500N dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:
30 min waga: 0,25kg wymiary: 165x33x27mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep R1 szeroki
Elektrozaczep R1 szeroki typ: symetryczny mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC
(normalnie zamknięty) regulacja języka zapadki: brak zasilanie: 8 - 12V AC / 0,33 - 0,51A 8 12V DC / 0,62 - 0,94A wytrzymałość: 3500N maksymalny nacisk: 30N (3kg) dopuszczalny czas
nieprzerwanej pracy: 30 min waga: 0,24kg wymiary: 95x77x27mm (wys./gł./szer.) gwarancja:
24 miesiące

Elektrozaczep 1710R 12-24V AC-DC
Elektrozaczep z regulacją języka 1710R 12-24V AC-DC typ: symetryczny mocowanie:
uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie zamknięty) regulacja języka zapadki: 0 ~
4mm zasilanie: 12V AC (± 5%) / 0,5A / 20Ω 12V DC (± 5%) / 0,6A / 20Ω 24V AC (± 5%) / 1A /
20Ω 24V DC (± 5%) / 1,1A / 20Ω kategoria użytkowania: klasa 3 (do budynków publicznych)
dopuszczalny nacisk wstępny: dla 12-24V AC = 90N dla 12-24V DC = 10N rozstaw śrub
montażowych: 52mm trwałość: 200 000 cykli certyﬁkat: PN-EN 14846:2010
wymiary: 67x29x21,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące
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Cennik zwór i elektrozaczepów

Elektrozaczep 1718 12-24V AC/DC

1764

74,25 zł

91,33 zł

3916

84,04 zł

103,37 zł

6730/24

101,00 zł

124,23 zł

6730

89,00 zł

109,47 zł

9630

100,00 zł

123,00 zł

8101/12-24

104,15 zł

128,10 zł

Elektrozaczep niskoprądowy z regulacją języka 1718 12-24V AC-DC typ: symetryczny,
niskoprądowy mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie zamknięty)
regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie: 12V AC (± 5%) / 0,25A / 40Ω 12V DC (± 5%) /
0,3A / 40Ω 24V AC (± 5%) / 0,51A / 40Ω 24V DC (± 5%) / 0,6A / 40Ω praca ciągła: 12V DC
(100% czasu) kategoria użytkowania: klasa 3 (do budynków publicznych) dopuszczalny nacisk
wstępny: dla 12-24V AC = 90N dla 12-24V DC = 10N rozstaw śrub montażowych: 52mm
trwałość: 200 000 cykli certyﬁkat: PN-EN 14846:2010 wymiary: 67x29x21,5mm (wys./gł./szer.)
gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep 1410RF 12-24 AC/DC
Elektrozaczep z regulacją języka 1410RF 12-24V AC-DC typ: symetryczny, radialny
mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie zamknięty) używany przy
wąskich proﬁlach otwarcie przy minimalnym wychyleniu, montaż przy mniejszym podcięciu
ościeżnicy regulacja języka zapadki: 0 ~ 2mm zasilanie: 12V AC (± 5%) / 0,5A / 20Ω 12V DC
(± 5%) / 0,6A / 20Ω 24V AC (± 5%) / 1A / 20Ω 24V DC (± 5%) / 1,1A / 20Ω kategoria
użytkowania: klasa 3 (do budynków publicznych) dopuszczalny nacisk wstępny: dla 12-24V
AC= 90N dla 12-24V DC= 10N rozstaw śrub montażowych: 52,5mm trwałość: 200 000 cykli
certyﬁkat: PN-EN 14846:2010 wymiary: 67x29x16,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24
miesiące

Elektrozaczep ES-S24AC/DC PROFI
Elektrozaczep z regulacją języka ES S12AC/DC / ES S24AC/DC typ: symetryczny mocowanie:
uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie zamknięty) regulacja języka zapadki: 0 ~
4mm wytrzymałość: 3500N rozstaw śrub montażowych: 52,5mm maksymalna temperatura
pracy: -15°C ~ +40°C wymiary (bez blachy): 75x28x20mm (wys./gł./szer.) dostępne wersje z
zasilaniem: 8 - 16V AC / 0,31 - 0,62A / 22Ω 8 - 16V DC / 0,36 - 0,73A / 22Ω 24V AC / 0,40A /
74Ω 24V DC / 0,55A / 74Ω w zestawie blacha mocująca 110mm gwarancja: 5 lat

Elektrozaczep ES-S12AC/DC PROFI
Elektrozaczep z regulacją języka ES S12AC/DC / ES S24AC/DC typ: symetryczny mocowanie:
uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie zamknięty) regulacja języka zapadki: 0 ~
4mm wytrzymałość: 3500N rozstaw śrub montażowych: 52,5mm maksymalna temperatura
pracy: -15°C ~ +40°C wymiary (bez blachy): 75x28x20mm (wys./gł./szer.) dostępne wersje z
zasilaniem: 8 - 16V AC / 0,31 - 0,62A / 22Ω 8 - 16V DC / 0,36 - 0,73A / 22Ω 24V AC / 0,40A /
74Ω 24V DC / 0,55A / 74Ω w zestawie blacha mocująca 110mm gwarancja: 5 lat

Elektrozaczep ES-S12DCN PROFI
Elektrozaczep niskoprądowy z regulacją języka ES S12DCN typ: symetryczny, niskoprądowy
mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie zamknięty) regulacja języka
zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie: 12V DC / 0,27A / 44Ω wytrzymałość: 3500N rozstaw śrub
montażowych: 52,5mm maksymalna temperatura pracy: -15°C ~ +40°C wymiary (bez
blachy): 75x28x20mm (wys./gł./szer.) w zestawie blacha mocująca 110mm gwarancja: 5 lat

Elektrozaczep 1410RFT 12-24V AC/DC
Elektrozaczep z wyślizgiem i regulacją języka 1410RFT 12-24V AC-DC typ: symetryczny,
radialny z wyślizgiem zapadki zamka mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC
(normalnie zamknięty) używany przy wąskich proﬁlach otwarcie przy minimalnym wychyleniu,
montaż bez podcinania ościeżnicy regulacja języka zapadki: 1 ~ 2mm zasilanie: 12V AC (±
5%) / 0,5A / 20Ω 12V DC (± 5%) / 0,6A / 20Ω 24V AC (± 5%) / 1A / 20Ω 24V DC (± 5%) / 1,1A /
20Ω specjalna osłona zapadki zamka kategoria użytkowania: klasa 3 (do budynków
publicznych) dopuszczalny nacisk wstępny: dla 12-24V AC = 90N dla 12-24V DC = 10N
rozstaw śrub montażowych: 52,5mm trwałość: 200 000 cykli certyﬁkat: PN-EN 14846:2010
wymiary: 67x29x18,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące
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Elektrozaczep BEFO 1211

8040

95,00 zł

116,85 zł

7014

224,00 zł

275,52 zł

0319/DC

240,84 zł

296,23 zł

0319/AC

240,84 zł

296,23 zł

3133

50,96 zł

62,68 zł

9660

49,50 zł

60,89 zł

Cena netto

Cena brutto

Elektrozaczep z regulacją języka 1211 typ: symetryczny mocowanie: uniwersalny (prawy /
lewy) rodzaj: NC (normalnie zamknięty) regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie: 8 - 12V
AC / 0,3A 8 - 12V DC / 0,6A wytrzymałość: 1500N rozstaw śrub montażowych: 52,5mm
maksymalna temperatura pracy: -15°C ~ +50°C wymiary (bez blachy): 75x28x20mm
(wys./gł./szer.) w zestawie blacha mocująca 250mm gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep BEFO 211211
Elektrozaczep niskoprądowy z sygnalizacją i regulacją języka 211211 typ: symetryczny,
niskoprądowy mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie zamknięty)
regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie: 12V DC / 0,22 - 0,23A czujnik sygnalizacji stanu
położenia zapadki wytrzymałość: 1500N rozstaw śrub montażowych: 52,5mm maksymalna
temperatura pracy: -15°C ~ +50°C wymiary (bez blachy): 75x28x20mm (wys./gł./szer.) w
zestawie blacha mocująca 250mm gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep wzmocniony 1510-12DC
Elektrozaczep wzmocniony 1510 12V DC / 1510 12V AC typ: symetryczny, wzmocniony
(wytrzymałość do 1000kg) mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie
zamknięty) regulacja języka zapadki: brak dostępne zasilanie: 12V DC (± 5%) / 0,26A / 46,5Ω
12V AC (± 5%) / 0,86A / 8,9Ω dopuszczalny nacisk wstępny: dla 12V AC = 180N dla 12V DC =
180N rozstaw śrub montażowych: 52mm wymiary: 85x30x21,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja:
24 miesiące

Elektrozaczep wzmocniony 1510-12AC
Elektrozaczep wzmocniony 1510 12V DC / 1510 12V AC typ: symetryczny, wzmocniony
(wytrzymałość do 1000kg) mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie
zamknięty) regulacja języka zapadki: brak dostępne zasilanie: 12V DC (± 5%) / 0,26A / 46,5Ω
12V AC (± 5%) / 0,86A / 8,9Ω dopuszczalny nacisk wstępny: dla 12V AC = 180N dla 12V DC =
180N rozstaw śrub montażowych: 52mm wymiary: 85x30x21,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja:
24 miesiące

Elektrozaczep 812
Elektrozaczep z regulacją języka 812 12V AC/DC typ: niesymetryczny mocowanie: uniwersalny
(prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie zamknięty) regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie:
12V AC (± 5%) / 0,51A / 16,9Ω 12V DC (± 5%) / 0,75A / 16,9Ω kategoria użytkowania: klasa 3
(do budynków publicznych) dopuszczalny nacisk wstępny: dla 12V AC= 60N dla 12V DC= 16N
rozstaw śrub montażowych: 52mm trwałość: 200 000 cykli certyﬁkat: PN-EN 14846:2010
wymiary: 90x29x20mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep BEFO 21211
Elektrozaczep z sygnalizacją i regulacją języka 21211 typ: symetryczny mocowanie:
uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie zamknięty) regulacja języka zapadki: 0 ~
4mm zasilanie: 12V AC / 0,3A 12V DC / 0,6A czujnik sygnalizacji stanu położenia zapadki
wytrzymałość: 1500N rozstaw śrub montażowych: 52,5mm maksymalna temperatura pracy:
-15°C ~ +50°C wymiary (bez blachy): 75x28x20mm (wys./gł./szer.) w zestawie blacha
mocująca 250mm gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczepy z wyłącznikiem

Aktualizacja z dn. 2023.01.07

Kod produktu

www.napad.pl

Strona 3

Cennik zwór i elektrozaczepów

Elektrozaczep 822

3137

58,19 zł

71,57 zł

2433R/12-24

77,88 zł

95,79 zł

6673/12-24

85,68 zł

105,39 zł

9408

96,00 zł

118,08 zł

5679

150,00 zł

184,50 zł

Cena netto

Cena brutto

57,45 zł

70,66 zł

Elektrozaczep z regulacją języka i wyłącznikiem 822 12V AC/DC typ: niesymetryczny, z
wyłącznikiem mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie zamknięty)
regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie: 8 - 14V AC / 0,33 - 0,6A 7 - 14V DC / 0,35 0,72A kategoria użytkowania: klasa 3 (do budynków publicznych) dopuszczalny nacisk
wstępny: dla 12V AC=15N dla 12V DC=5N rozstaw śrub montażowych: 52mm
wymiary: 89x29x20mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep 1720R 12-24V AC/DC
Elektrozaczep z regulacją języka i wyłącznikiem 1720R 12-24V AC-DC typ: symetryczny, z
wyłącznikiem mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie zamknięty)
regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie: 12V AC (± 5%) / 0,5A / 20Ω 12V DC (± 5%) /
0,6A / 20Ω 24V AC (± 5%) / 1A / 20Ω 24V DC (± 5%) / 1,1A / 20Ω kategoria użytkowania: klasa
3 (do budynków publicznych) dopuszczalny nacisk wstępny: dla 12-24V AC = 90N dla 12-24V
DC = 10N rozstaw śrub montażowych: 52mm trwałość: 200 000 cykli certyﬁkat: PN-EN
14846:2010 wymiary: 67x29x21,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep 1420RF 12-24V AC/DC
Elektrozaczep z regulacją języka i wyłącznikiem 1420RF 12-24V AC-DC typ: symetryczny, z
wyłącznikiem, radialny mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie
zamknięty) używany przy wąskich proﬁlach otwarcie przy minimalnym wychyleniu, montaż
przy mniejszym podcięciu ościeżnicy regulacja języka zapadki: 0 ~ 2mm zasilanie: 12V AC (±
5%) / 0,5A / 20Ω 12V DC (± 5%) / 0,6A / 20Ω 24V AC (± 5%) / 1A / 20Ω 24V DC (± 5%) / 1,1A /
20Ω kategoria użytkowania: klasa 3 (do budynków publicznych) dopuszczalny nacisk wstępny:
dla 12-24V AC = 90N dla 12-24V DC = 10N rozstaw śrub montażowych: 52,5mm trwałość: 200
000 cykli certyﬁkat: PN-EN 14846:2010 wymiary: 67x29x16,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja:
24 miesiące

Elektrozaczep ES-S12AC/DC-B PROFI
Elektrozaczep z regulacją języka i wyłącznikiem ES S12AC/DC-B typ: symetryczny, z
wyłącznikiem mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie zamknięty)
regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie: 8 - 16V AC / 0,31 - 0,62A / 22Ω 8 - 16V DC / 0,36
- 0,73A / 22Ω wytrzymałość: 3500N dopuszczalny nacisk wstępny: dla 12V AC = 150N dla 12V
DC = 10N rozstaw śrub montażowych: 52,5mm maksymalna temperatura pracy: -15°C ~
+40°C wymiary (bez blachy): 75x28x20mm (wys./gł./szer.) w zestawie blacha mocująca
110mm gwarancja: 5 lat

Elektrozaczep ES-S12DCN-BS PROFI
Elektrozaczep niskoprądowy z wyłącznikiem, sygnalizacją i regulacją języka ES S12DCN BS
typ: symetryczny, niskoprądowy, z wyłącznikiem mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy)
rodzaj: NC (normalnie zamknięty) regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie: 12V DC (-10%)
/ 0,23A czujnik sygnalizacji stanu położenia zapadki rozstaw śrub montażowych: 52,5mm
maksymalny czas pracy cewki pod napięciem: 12V DC - bez limitu maksymalna temperatura
pracy: -15°C ~ +50°C wymiary (bez blachy): 75x28x20mm (wys./gł./szer.) w zestawie blacha
mocująca 250mm gwarancja: 5 lat

Elektrozaczepy z pamięcią

Kod produktu

Elektrozaczep 833

7225

Elektrozaczep z pamięcią 833 12V AC/DC typ: niesymetryczny, z pamięcią wewnętrzną
mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie zamknięty) regulacja języka
zapadki: brak zasilanie: 12V AC (± 5%) / 0,51A / 16,9Ω 12V DC (± 5%) / 0,75A / 16,9Ω
kategoria użytkowania: klasa 3 (do budynków publicznych) dopuszczalny nacisk wstępny: dla
12V AC = 60N dla 12V DC = 16N trwałość: 200 000 cykli certyﬁkat: PN-EN 14846:2010
rozstaw śrub montażowych: 52mm wymiary: 90x29x20mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24
miesiące
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Elektrozaczep 834

3144

60,38 zł

74,27 zł

5060R/12-24

79,50 zł

97,79 zł

6361

79,50 zł

97,79 zł

1768

80,47 zł

98,98 zł

5026

96,00 zł

118,08 zł

4658

117,00 zł

143,91 zł

Cena netto

Cena brutto

Elektrozaczep z pamięcią i regulacją języka 834 12V AC/DC typ: niesymetryczny, z pamięcią
wewnętrzną mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie zamknięty)
regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie: 12V AC (± 5%) / 0,51A / 16,9Ω 12V DC (± 5%) /
0,75A / 16,9Ω kategoria użytkowania: klasa 3 (do budynków publicznych) dopuszczalny nacisk
wstępny: dla 12V AC = 60N dla 12V DC = 16N rozstaw śrub montażowych 52mm trwałość:
200 000 cykli certyﬁkat: PN-EN 14846:2010 wymiary: 90x29x20mm (wys./gł./szer.) gwarancja:
24 miesiące

Elektrozaczep 1733R 12-24V AC/DC
Elektrozaczep z pamięcią i regulacją języka 1733R 12-24V AC-DC typ: symetryczny, z
pamięcią wewnętrzną mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie
zamknięty) regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie: 12V AC (± 5%) / 0,5A / 20Ω 12V DC
(± 5%) / 0,6A / 20Ω 24V AC (± 5%) / 1A / 20Ω 24V DC (± 5%) / 1,1A / 20Ω kategoria
użytkowania: klasa 3 (do budynków publicznych) dopuszczalny nacisk wstępny: dla 12-24V AC
= 90N dla 12-24V DC = 10N rozstaw śrub montażowych: 52mm trwałość: 200 000 cykli
certyﬁkat: PN-EN 14846:2010 wymiary: 67x29x21,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24
miesiące

Elektrozaczep 1433
Elektrozaczep z pamięcią i regulacją języka 1433 12V AC/DC typ: symetryczny, z pamięcią
wewnętrzną mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie zamknięty)
używany przy wąskich proﬁlach regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie: 12V AC (± 5%) /
0,55A / 16,2Ω 12V DC (± 5%) / 0,76A / 16,2Ω kategoria użytkowania: klasa 3 (do budynków
publicznych) dopuszczalny nacisk wstępny: dla 12V AC = 67N dla 12V DC = 37N rozstaw śrub
montażowych: 52,5mm trwałość: 200 000 cykli certyﬁkat: PN-EN 14846:2010 wymiary:
67x29x16,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep 1738-12 DC
Elektrozaczep niskoprądowy z pamięcią i regulacją języka 1738 12V DC typ: symetryczny,
niskoprądowy, z pamięcią wewnętrzną mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC
(normalnie zamknięty) regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie: 11 - 14V DC / 0,32 0,46A / 46,5Ω dopuszczalny nacisk wstępny: 20N kategoria użytkowania: klasa 3 (do
budynków publicznych) maksymalny czas podawania napięcia: 6'50" rozstaw śrub
montażowych: 52mm wymiary: 67x29x21,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep ES-S12AC/DC-M PROFI
Elektrozaczep z pamięcią i regulacją języka ES S12AC/DC-M typ: symetryczny, z pamięcią
zewnętrzną mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie zamknięty)
regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm wytrzymałość: 3500N rozstaw śrub montażowych: 52,5mm
maksymalna temperatura pracy: -15°C ~ +50°C zasilanie: 8 - 16V AC / 0,3A (12V AC) 8 - 16V
DC / 0,6A (12V DC) wymiary (bez blachy): 75x28x20mm (wys./gł./szer.) w zestawie blacha
mocująca 110mm gwarancja: 5 lat

Elektrozaczep ES-S12DCN-M PROFI
Elektrozaczep niskoprądowy z pamięcią i regulacją języka ES S12DCN-M typ: symetryczny,
niskoprądowy, z pamięcią zewnętrzną mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC
(normalnie zamknięty) regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie: 12V DC (-10%) / 0,23A
wytrzymałość: 2500N rozstaw śrub montażowych: 52,5mm maksymalny czas pracy cewki pod
napięciem: 12V DC - bez limitu maksymalna temperatura pracy: -15°C ~ +50°C wymiary (bez
blachy): 75x28x20mm (wys./gł./szer.) w zestawie blacha mocująca 100mm gwarancja: 5 lat

Elektrozaczepy z wyłącznikiem i pamięcią
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Elektrozaczep 844

6844

61,69 zł

75,88 zł

5410R/12-24

82,60 zł

101,60 zł

5453/12-24

82,60 zł

101,60 zł

9621

102,00 zł

125,46 zł

Cena netto

Cena brutto

2440

107,38 zł

132,08 zł

3991/12

115,07 zł

141,54 zł

Elektrozaczep z regulacją języka wyłącznikiem i pamięcią 844 12V AC/DC typ: niesymetryczny,
z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC
(normalnie zamknięty) regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie: 12V AC (± 5%) / 0,51A /
16,9Ω 12V DC (± 5%) / 0,75A / 16,9Ω kategoria użytkowania: klasa 3 (do budynków
publicznych) dopuszczalny nacisk wstępny: dla 12V AC = 60N dla 12V DC = 16N rozstaw śrub
montażowych: 52mm trwałość: 200 000 cykli certyﬁkat: PN-EN 14846:2010 wymiary:
90x29x20mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep 1743R 12-24V AC/DC
Elektrozaczep z regulacją języka wyłącznikiem i pamięcią 1743R 12-24V AC-DC typ:
symetryczny, z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy)
rodzaj: NC (normalnie zamknięty) regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie: 12V AC (± 5%)
/ 0,5A / 20Ω 12V DC (± 5%) / 0,6A / 20Ω 24V AC (± 5%) / 1A / 20Ω 24V DC (± 5%) / 1,1A / 20Ω
kategoria użytkowania: klasa 3 (do budynków publicznych) dopuszczalny nacisk wstępny: dla
12-24V AC = 90N dla 12-24V DC = 10N rozstaw śrub montażowych: 52mm trwałość: 200 000
cykli certyﬁkat: PN-EN 14846:2010 wymiary: 67x29x21,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24
miesiące

Elektrozaczep 1443 12-24V AC/DC
Elektrozaczep z regulacją języka wyłącznikiem i pamięcią 1443 12-24V AC-DC typ:
symetryczny, z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy)
rodzaj: NC (normalnie zamknięty) używany przy wąskich proﬁlach regulacja języka zapadki: 0
~ 4mm zasilanie: 12V AC (± 5%) / 0,5A / 20Ω 12V DC (± 5%) / 0,6A / 20Ω 24V AC (± 5%) / 1A
/ 20Ω 24V DC (± 5%) / 1,1A / 20Ω kategoria użytkowania: klasa 3 (do budynków publicznych)
dopuszczalny nacisk wstępny: dla 12-24V AC = 90N dla 12-24V DC = 10N rozstaw śrub
montażowych: 52,5mm trwałość: 200 000 cykli certyﬁkat: PN-EN 14846:2010 wymiary:
67x29x16,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep ES-S12AC/DC-MB PROFI
Elektrozaczep z wyłącznikiem i pamięcią ES S12AC/DC-MB typ: symetryczny, z wyłącznikiem i
pamięcią zewnętrzną mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NC (normalnie
zamknięty) regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie: 8 - 16V AC / 0,31 - 0,62A / 22Ω 8 16V DC / 0,36 - 0,73A / 22Ω wytrzymałość: 3500N dopuszczalny nacisk wstępny: dla 12V AC =
150N dla 12V DC = 10N rozstaw śrub montażowych: 52,5mm maksymalna temperatura pracy:
-15°C ~ +40°C wymiary (bez blachy): 75x28x20mm (wys./gł./szer.) w zestawie blacha
mocująca 110mm gwarancja: 5 lat

Elektrozaczepy rewersyjne

Kod produktu

Elektrozaczep 611
Elektrozaczep rewersyjny z regulacją języka 611 12V DC typ: symetryczny, rewersyjny
mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NO (normalnie otwarty) regulacja języka
zapadki: 0 ~ 5mm zasilanie: 12V DC / 0,14 - 0,24A rozstaw śrub montażowych: 52mm
obciążenie: max 340 kg wymiary: 75x30x20,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep 1411RF (12V DC)
Elektrozaczep rewersyjny z regulacją języka 1411RF 12V DC / 1411RF 24V DC typ:
symetryczny, rewersyjny, radialny mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NO
(normalnie otwarty) regulacja języka zapadki: 0 ~ 2mm używany przy wąskich proﬁlach
otwarcie przy minimalnym wychyleniu, montaż przy mniejszym podcięciu ościeżnicy kategoria
użytkowania: klasa 3 (do budynków publicznych) dopuszczalny nacisk wstępny: 10N dostępne
wersje z zasilaniem: 12V DC (± 5%) / 0,3A / 40Ω 24V DC (± 5%) / 0,17A / 140Ω rozstaw śrub
montażowych: 52,5mm trwałość: 200 000 cykli certyﬁkat: PN-EN 14846:2010
wymiary: 67x29x16,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące
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Elektrozaczep 1411RF (24V DC)

3991/24

118,36 zł

145,58 zł

9721/24

116,00 zł

142,68 zł

9721/12

116,00 zł

142,68 zł

9019

135,18 zł

166,27 zł

9019/24

139,04 zł

171,02 zł

0291/S

197,00 zł

242,31 zł

Elektrozaczep rewersyjny z regulacją języka 1411RF 12V DC / 1411RF 24V DC typ:
symetryczny, rewersyjny, radialny mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NO
(normalnie otwarty) regulacja języka zapadki: 0 ~ 2mm używany przy wąskich proﬁlach
otwarcie przy minimalnym wychyleniu, montaż przy mniejszym podcięciu ościeżnicy kategoria
użytkowania: klasa 3 (do budynków publicznych) dopuszczalny nacisk wstępny: 10N dostępne
wersje z zasilaniem: 12V DC (± 5%) / 0,3A / 40Ω 24V DC (± 5%) / 0,17A / 140Ω rozstaw śrub
montażowych: 52,5mm trwałość: 200 000 cykli certyﬁkat: PN-EN 14846:2010
wymiary: 67x29x16,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep ES-S24DC-R PROFI
Elektrozaczep rewersyjny z regulacją języka ES S12DC-R / ES S24DC-R typ: symetryczny,
rewersyjny mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NO (normalnie otwarty) regulacja
języka zapadki: 0 ~ 4mm dostępne wersje z zasilaniem: 12V DC / 0,17A 22 - 26V DC / 0,14A w
zestawie blacha mocująca 110mm rozstaw śrub montażowych: 52,5mm wytrzymałość: dla
12V DC = 2500N dla 24V DC = 3500N maksymalna temperatura pracy: dla 12V DC = -15°C ~
+50°C dla 24V DC = -15°C ~ +40°C wymiary (bez blachy): 75x28x20mm (wys./gł./szer.)
gwarancja: 5 lat

Elektrozaczep ES-S12DC-R PROFI
Elektrozaczep rewersyjny z regulacją języka ES S12DC-R / ES S24DC-R typ: symetryczny,
rewersyjny mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NO (normalnie otwarty) regulacja
języka zapadki: 0 ~ 4mm dostępne wersje z zasilaniem: 12V DC / 0,17A 22 - 26V DC / 0,14A w
zestawie blacha mocująca 110mm rozstaw śrub montażowych: 52,5mm wytrzymałość: dla
12V DC = 2500N dla 24V DC = 3500N maksymalna temperatura pracy: dla 12V DC = -15°C ~
+50°C dla 24V DC = -15°C ~ +40°C wymiary (bez blachy): 75x28x20mm (wys./gł./szer.)
gwarancja: 5 lat

Elektrozaczep 1411RFT (12V DC)
Elektrozaczep rewersyjny z wyślizgiem i regulacją języka 1411RFT 12V DC / 1411RFT 24V DC
typ: symetryczny, rewersyjny, radialny z wyślizgiem zapadki zamka mocowanie: uniwersalny
(prawy / lewy) rodzaj: NO (normalnie otwarty) używany przy wąskich proﬁlach otwarcie przy
minimalnym wychyleniu, montaż bez podcinania ościeżnicy regulacja języka zapadki: 1 lub 2
mm dostępne wersje z zasilaniem: 12V DC (± 5%) / 0,3A / 40Ω 24V DC (± 5%) / 0,16A / 146Ω
kategoria użytkowania: klasa 3 (do budynków publicznych) dopuszczalny nacisk wstępny: 22N
rozstaw śrub montażowych: 52,5mm maksymalna temperatura pracy: dla 12V DC = 65°C dla
24V DC = 71°C trwałość: 200 000 cykli certyﬁkat: PN-EN 14846:2010 wymiary:
67x29x18,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep 1411RFT (24V DC)
Elektrozaczep rewersyjny z wyślizgiem i regulacją języka 1411RFT 12V DC / 1411RFT 24V DC
typ: symetryczny, rewersyjny, radialny z wyślizgiem zapadki zamka mocowanie: uniwersalny
(prawy / lewy) rodzaj: NO (normalnie otwarty) używany przy wąskich proﬁlach otwarcie przy
minimalnym wychyleniu, montaż bez podcinania ościeżnicy regulacja języka zapadki: 1 lub 2
mm dostępne wersje z zasilaniem: 12V DC (± 5%) / 0,3A / 40Ω 24V DC (± 5%) / 0,16A / 146Ω
kategoria użytkowania: klasa 3 (do budynków publicznych) dopuszczalny nacisk wstępny: 22N
rozstaw śrub montażowych: 52,5mm maksymalna temperatura pracy: dla 12V DC = 65°C dla
24V DC = 71°C trwałość: 200 000 cykli certyﬁkat: PN-EN 14846:2010 wymiary:
67x29x18,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep BEFO 31211S
Elektrozaczep rewersyjny z regulacją języka 31211 S typ: symetryczny, rewersyjny
mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NO (normalnie otwarty) regulacja języka
zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie: 12V DC / 0,17A wytrzymałość: 1500N rozstaw śrub montażowych:
52,5mm maksymalna temperatura pracy: -15°C ~ +50°C wymiary (bez blachy): 75x28x20mm
(wys./gł./szer.) w zestawie blacha mocująca 100mm gwarancja: 24 miesiące
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Elektrozaczep ES-S12DC-RS PROFI

9656

196,00 zł

241,08 zł

9656/24

226,00 zł

277,98 zł

6516

224,00 zł

275,52 zł

6516/24

219,00 zł

269,37 zł

4913/12

334,33 zł

411,23 zł

4913/24

334,33 zł

411,23 zł

Elektrozaczep rewersyjny z sygnalizacją i regulacją języka ES S12DC-RS / ES S24DC-RS typ:
symetryczny, rewersyjny mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NO (normalnie
otwarty) regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm dostępne wersje z zasilaniem: 12V DC / 0,27A 22
- 26V DC / 0,14A czujnik sygnalizacji stanu położenia zapadki wytrzymałość: 3500N rozstaw
śrub montażowych: 52,5mm maksymalna temperatura pracy: dla 12V DC = -15°C ~ +50°C
dla 24V DC = -15°C ~ +40°C wymiary (bez blachy): 75x28x20mm (wys./gł./szer.) w zestawie
blacha mocująca 250mm gwarancja: 5 lat

Elektrozaczep ES-S24DC-RS PROFI
Elektrozaczep rewersyjny z sygnalizacją i regulacją języka ES S12DC-RS / ES S24DC-RS typ:
symetryczny, rewersyjny mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NO (normalnie
otwarty) regulacja języka zapadki: 0 ~ 4mm dostępne wersje z zasilaniem: 12V DC / 0,27A 22
- 26V DC / 0,14A czujnik sygnalizacji stanu położenia zapadki wytrzymałość: 3500N rozstaw
śrub montażowych: 52,5mm maksymalna temperatura pracy: dla 12V DC = -15°C ~ +50°C
dla 24V DC = -15°C ~ +40°C wymiary (bez blachy): 75x28x20mm (wys./gł./szer.) w zestawie
blacha mocująca 250mm gwarancja: 5 lat

Elektrozaczep BEFO 321211
Elektrozaczep rewersyjny z sygnalizacją i regulacją języka 321211 / 322411 typ: symetryczny,
rewersyjny mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NO (normalnie otwarty) regulacja
języka zapadki: 0 ~ 4mm dostępne wersje z zasilaniem: 12V DC / 0,17A 24V DC / 0,9A czujnik
sygnalizacji stanu położenia zapadki rozstaw śrub montażowych: 52,5mm maksymalna
temperatura pracy: -15°C ~ +50°C wymiary (bez blachy): 75x28x20mm (wys./gł./szer.) w
zestawie blacha mocująca 250mm gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep BEFO 322411
Elektrozaczep rewersyjny z sygnalizacją i regulacją języka 321211 / 322411 typ: symetryczny,
rewersyjny mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NO (normalnie otwarty) regulacja
języka zapadki: 0 ~ 4mm dostępne wersje z zasilaniem: 12V DC / 0,17A 24V DC / 0,9A czujnik
sygnalizacji stanu położenia zapadki rozstaw śrub montażowych: 52,5mm maksymalna
temperatura pracy: -15°C ~ +50°C wymiary (bez blachy): 75x28x20mm (wys./gł./szer.) w
zestawie blacha mocująca 250mm gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep wzmocniony 1511-12DC
Elektrozaczep wzmocniony 1511 12V DC / 1511 24V DC typ: symetryczny, rewersyjny,
wzmocniony (wytrzymałość do 1000kg) mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NO
(normalnie otwarty) regulacja języka zapadki: brak dostępne zasilanie: 12V DC (± 5%) / 0,25A
/ 55,4Ω 24V DC (± 5%) / 0,16A / 160Ω dopuszczalny nacisk wstępny: dla 12V DC = 15N dla
24V DC = 23N rozstaw śrub montażowych: 52mm maksymalna temperatura pracy: 60°C
wymiary: 85x30x21,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Elektrozaczep wzmocniony 1511-24DC
Elektrozaczep wzmocniony 1511 12V DC / 1511 24V DC typ: symetryczny, rewersyjny,
wzmocniony (wytrzymałość do 1000kg) mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NO
(normalnie otwarty) regulacja języka zapadki: brak dostępne zasilanie: 12V DC (± 5%) / 0,25A
/ 55,4Ω 24V DC (± 5%) / 0,16A / 160Ω dopuszczalny nacisk wstępny: dla 12V DC = 15N dla
24V DC = 23N rozstaw śrub montażowych: 52mm maksymalna temperatura pracy: 60°C
wymiary: 85x30x21,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Aktualizacja z dn. 2023.01.07

www.napad.pl

Strona 8

Cennik zwór i elektrozaczepów

Elektrozaczep przeciwpożarowy 1811F

8901

727,20 zł

894,46 zł

8091

85,84 zł

105,58 zł

Cena netto

Cena brutto

2426

7,20 zł

8,86 zł

2426/2

13,76 zł

16,92 zł

5615

10,83 zł

13,32 zł

9364

11,94 zł

14,69 zł

Elektrozaczep PPOŻ 1811F 12V DC typ: symetryczny, rewersyjny mocowanie: uniwersalny
(prawy / lewy) rodzaj: NO (normalnie otwarty) regulacja języka zapadki: brak zasilanie: 12V DC
(± 5%) / 0,22A / 53Ω zastosowanie: drzwi przeciwpożarowe, dymoszczelne odporność
ogniowa: 60 min. (El160) kategoria użytkowania: klasa 3 (do budynków publicznych)
dopuszczalny nacisk wstępny: 3N wytrzymałość mechaniczna: 750kg rozstaw śrub
montażowych: 52mm maksymalna temperatura pracy: 60°C trwałość: 200 000 cykli
certyﬁkat: PN-EN 14846:2010 wymiary: 84,2x22,5x29,5 (32,6) mm (wys./szer./gł.) gwarancja:
24 miesiące

Elektrozaczep 1711
Elektrozaczep rewersyjny z regulacją języka 1711 12V DC typ: symetryczny, rewersyjny
mocowanie: uniwersalny (prawy / lewy) rodzaj: NO (normalnie otwarty) regulacja języka
zapadki: 0 ~ 4mm zasilanie: 12V DC (± 5%) / 0,2A / 60Ω praca ciągła (100% czasu) kategoria
użytkowania: klasa 3 (do budynków publicznych) dopuszczalny nacisk wstępny: 10N rozstaw
śrub montażowych: 52mm trwałość: 200 000 cykli certyﬁkat: PN-EN 14846:2010 wymiary:
67x29x21,5mm (wys./gł./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Mocowania elektrozaczepów

Kod produktu

Blacha czołowa krótka 901G (malowana)
Płaskownik do elektrozaczepów współpraca: elektrozaczepy mocowanie: uniwersalny prawy /
lewy materiał: stal lakierowana na kolor szary stal nierdzewna wymiary: 160x25mm
(wys./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Blacha czołowa krótka 901X (nierdzewna)
Płaskownik do elektrozaczepów współpraca: elektrozaczepy mocowanie: uniwersalny prawy /
lewy materiał: stal lakierowana na kolor szary stal nierdzewna wymiary: 160x25mm
(wys./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Blacha czołowa długa SP2501-C (cynkowana)
Płaskownik do elektrozaczepów współpraca: elektrozaczepy mocowanie: uniwersalny prawy /
lewy materiał: stal ocynkowana masa: 0,1kg grubość blachy: 3mm wymiary: 250x25,5mm
(wys./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Kątownik krótki SK1501-M (malowany)
Zaczep kątowy do elektrozaczepów współpraca: elektrozaczepy mocowanie: uniwersalny
prawy / lewy materiał: stal lakierowana na kolor szary stal cynkowana grubość blachy: 2,5mm
masa: 0,13kg wymiary: 150x27x32,5mm (wys./szer./gł.) gwarancja: 24 miesiące
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Kątownik krótki SK1501-C (cynkowany)

9365

13,90 zł

17,10 zł

5619

12,50 zł

15,38 zł

6605P

14,76 zł

18,15 zł

6605L

14,76 zł

18,15 zł

7826

14,05 zł

17,28 zł

7826/2

21,87 zł

26,90 zł

Zaczep kątowy do elektrozaczepów współpraca: elektrozaczepy mocowanie: uniwersalny
prawy / lewy materiał: stal lakierowana na kolor szary stal cynkowana grubość blachy: 2,5mm
masa: 0,13kg wymiary: 150x27x32,5mm (wys./szer./gł.) gwarancja: 24 miesiące

Blacha czołowa długa SP2503-S (surowa)
Płaskownik do elektrozaczepów współpraca: kasety R3/R4 mocowanie: uniwersalny prawy /
lewy używany do elektrozaczepów R3 i R4 lub do kasety uniwersalnej materiał: stal surowa
masa: 0,126kg grubość blachy: 3mm wymiary: 250x29,5mm (wys./szer.) gwarancja: 24
miesiące

Kątownik długi SK2501P-C (prawy) cynkowany
Zaczep kątowy do elektrozaczepów współpraca: elektrozaczepy mocowanie: prawy / lewy
materiał: stal cynkowana grubość blachy: 2,5mm masa: 0,2kg wymiary: 250x25x35mm
(wys./szer./gł.) gwarancja: 24 miesiące

Kątownik długi SK2501L-C (lewy) cynkowany
Zaczep kątowy do elektrozaczepów współpraca: elektrozaczepy mocowanie: prawy / lewy
materiał: stal cynkowana grubość blachy: 2,5mm masa: 0,2kg wymiary: 250x25x35mm
(wys./szer./gł.) gwarancja: 24 miesiące

Blacha czołowa długa 904G (malowana)
Płaskownik do elektrozaczepów współpraca: elektrozaczepy mocowanie: uniwersalny prawy /
lewy materiał: stal lakierowana na kolor szary stal nierdzewna wymiary: 250x25mm
(wys./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Blacha czołowa długa 904X (nierdzewna)
Płaskownik do elektrozaczepów współpraca: elektrozaczepy mocowanie: uniwersalny prawy /
lewy materiał: stal lakierowana na kolor szary stal nierdzewna wymiary: 250x25mm
(wys./szer.) gwarancja: 24 miesiące
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Blacha czołowa krótka 900X (nierdzewna)

7825

14,05 zł

17,28 zł

3533

19,09 zł

23,48 zł

3533/2

11,26 zł

13,85 zł

5541L

18,68 zł

22,98 zł

5541P

18,68 zł

22,98 zł

2428L

20,95 zł

25,77 zł

Płaskownik do elektrozaczepów współpraca: elektrozaczepy mocowanie: uniwersalny prawy /
lewy materiał: stal nierdzewna wymiary: 110x25mm (wys./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Blacha czołowa wąska, krótka 909X (nierdzewna)
Płaskownik wąski do elektrozaczepów współpraca: elektrozaczepy mocowanie: uniwersalny
prawy / lewy używany przy wąskich proﬁlach materiał: stal lakierowana na kolor szary stal
nierdzewna wymiary: 130x21mm (wys./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Blacha czołowa wąska, krótka 909G (malowana)
Płaskownik wąski do elektrozaczepów współpraca: elektrozaczepy mocowanie: uniwersalny
prawy / lewy używany przy wąskich proﬁlach materiał: stal lakierowana na kolor szary stal
nierdzewna wymiary: 130x21mm (wys./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Korytkowa blacha zaczepowa CE196EL/6U-RFT (lewa)
Płaskownik korytkowy 6mm do elektrozaczepów współpraca: elektrozaczepy serii 1400RFT
mocowanie: prawy / lewy materiał: stal nierdzewna zaślepki w komplecie grubość blachy:
1,5mm wymiary: 220x24x6mm (wys./szer./gł.) gwarancja: 24 miesiące

Korytkowa blacha zaczepowa CE196EP/6U-RFT (prawa)
Płaskownik korytkowy 6mm do elektrozaczepów współpraca: elektrozaczepy serii 1400RFT
mocowanie: prawy / lewy materiał: stal nierdzewna zaślepki w komplecie grubość blachy:
1,5mm wymiary: 220x24x6mm (wys./szer./gł.) gwarancja: 24 miesiące

Kątownik długi B905G (lewy) malowany
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Kątownik długi B915G (prawy) malowany

2428P

20,95 zł

25,77 zł

Blacha czołowa P-POŻ CE194EP/6PZ (nierdzewna)

8958P

23,07 zł

28,38 zł

8958L

23,07 zł

28,38 zł

6964

27,07 zł

33,30 zł

6964/2

19,09 zł

23,48 zł

8710P

68,97 zł

84,83 zł

Płaskownik do elektrozaczepów przeciwpożarowych współpraca: elektrozaczepy do drzwi
PPOŻ serii 1800F mocowanie: prawy / lewy materiał: stal nierdzewna grubość blachy: 1,5mm
wymiary: 210x58x5,5mm (wys./szer./gł.) gwarancja: 24 miesiące

Blacha czołowa P-POŻ CE194EL/6PZ (nierdzewna)
Płaskownik do elektrozaczepów przeciwpożarowych współpraca: elektrozaczepy do drzwi
PPOŻ serii 1800F mocowanie: prawy / lewy materiał: stal nierdzewna grubość blachy: 1,5mm
wymiary: 210x58x5,5mm (wys./szer./gł.) gwarancja: 24 miesiące

Blacha czołowa wąska, długa 910X (nierdzewna)
Płaskownik wąski do elektrozaczepów współpraca: elektrozaczepy mocowanie: uniwersalny
prawy / lewy używany przy wąskich proﬁlach materiał: stal lakierowana na kolor szary stal
nierdzewna wymiary: 250x21mm (wys./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Blacha czołowa wąska, długa 910G (malowana)
Płaskownik wąski do elektrozaczepów współpraca: elektrozaczepy mocowanie: uniwersalny
prawy / lewy używany przy wąskich proﬁlach materiał: stal lakierowana na kolor szary stal
nierdzewna wymiary: 250x21mm (wys./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Blacha czołowa z osłoną 902EP/24-RFT (prawa) nierdzewna
Płaskownik z osłoną do elektrozaczepów współpraca: elektrozaczepy serii 1400RFT
mocowanie: prawy / lewy osłona języka elektrozaczepu materiał: stal nierdzewna grubość
blachy: 2mm wymiary: 250x24mm (wys./szer.) gwarancja: 24 miesiące
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Blacha czołowa z osłoną 902EL/24-RFT (lewa) nierdzewna

8710L

68,97 zł

84,83 zł

5620

39,19 zł

48,20 zł

5616

39,19 zł

48,20 zł

5623

50,01 zł

61,51 zł

Płaskownik z osłoną do elektrozaczepów współpraca: elektrozaczepy serii 1400RFT
mocowanie: prawy / lewy osłona języka elektrozaczepu materiał: stal nierdzewna grubość
blachy: 2mm wymiary: 250x24mm (wys./szer.) gwarancja: 24 miesiące

Kaseta do elektrozaczepów R1
Kaseta do elektrozaczepów współpraca: zaczepy R1 sposób mocowania kasety: spaw materiał:
blacha surowa (fosforanowana) w zestawie 2 wkręty M5x14 masa: 0,34kg grubość blachy:
2mm wymiary: 102x34x80mm (wys./szer./gł.) gwarancja: 24 miesiące

Kaseta do elektrozaczepów R2
Kaseta do elektrozaczepów współpraca: zaczepy R2 sposób mocowania kasety: spaw materiał:
blacha surowa (fosforanowana) w zestawie 2 wkręty M5x14 masa: 0,28kg grubość blachy:
2mm wymiary: 171x34x35mm (wys./szer./gł.) gwarancja: 24 miesiące

Uniwersalna kaseta do elektrozaczepów
Uniwersalna kaseta do elektrozaczepów współpraca: zaczepy R3/R4/R5 lub dowolny z
zastosowaniem blachy czołowej SP2503-S sposób mocowania kasety: wkręty M5 lub M6 albo
spaw materiał: blacha surowa (fosforanowana) masa: 1kg w zestawie 3 wkręty M4x8 grubość
blachy: 2mm (kaseta) i 2,5mm (odbojnik) wymiary: 255x36,5x66mm (wys./szer./gł.)
gwarancja: 24 miesiące

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE
Zwory elektromagnetyczne

Kod produktu Cena netto

Zwora elektromagnetyczna 180kg ZE-180S

Cena brutto

1004

149,00 zł

183,27 zł

3857

178,00 zł

218,94 zł

Elektrozwora do drzwi EAGLE POWER ZE 180 S typ: pojedyncza montaż: nawierzchniowy w
świetle drzwi zastosowanie: wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 180kg zasilanie: 12V DC
pobór prądu: 600mA (12V) sygnalizacja otwarcia drzwi (styk NC) uchwyty dla zwory: BR-180L,
BR-180U, BR-180ZL wymiary: zwory: 171x24x40mm (szer./dł./wys.) płytki: 140x12x34mm
(szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesięcy

Zwora elektromagnetyczna 280kg ZE-280S
Elektrozwora do drzwi EAGLE POWER ZE 280 S / ZE 280 ST typ: pojedyncza montaż:
nawierzchniowy w świetle drzwi zastosowanie: wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 280kg
zasilanie: 12V DC / 24V DC pobór prądu: 500mA (12V) / 250mA (24V) sygnalizacja otwarcia
drzwi (styk NO/NC, dioda LED) dioda informacyjna LED uchwyty dla zwory: BR-280L, BR-280U,
BR-280ZL w modelu ZE-280ST: timer - układ opóźnienia zamknięcia drzwi wymiary: zwory:
253x25x50mm (szer./dł./wys.) płytki: 181x11x38mm (szer./dł./wys.) waga: 2kg gwarancja: 24
miesięcy
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Zwora elektromagnetyczna 280kg ZE-280ST (timer)

3857/T

197,00 zł

242,31 zł

1042

319,00 zł

392,37 zł

3861

242,00 zł

297,66 zł

3861/T

276,00 zł

339,48 zł

0814

121,00 zł

148,83 zł

6820

217,00 zł

266,91 zł

9850

227,00 zł

279,21 zł

8865

326,00 zł

400,98 zł

Elektrozwora do drzwi EAGLE POWER ZE 280 S / ZE 280 ST typ: pojedyncza montaż:
nawierzchniowy w świetle drzwi zastosowanie: wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 280kg
zasilanie: 12V DC / 24V DC pobór prądu: 500mA (12V) / 250mA (24V) sygnalizacja otwarcia
drzwi (styk NO/NC, dioda LED) dioda informacyjna LED uchwyty dla zwory: BR-280L, BR-280U,
BR-280ZL w modelu ZE-280ST: timer - układ opóźnienia zamknięcia drzwi wymiary: zwory:
253x25x50mm (szer./dł./wys.) płytki: 181x11x38mm (szer./dł./wys.) waga: 2kg gwarancja: 24
miesięcy

Zwora elektromagnetyczna zewnętrzna 280kg ZE-280W
Elektrozwora do drzwi EAGLE POWER ZE 280 W typ: pojedyncza montaż: nawierzchniowy w
świetle drzwi zastosowanie: wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 280kg zasilanie: 12V DC / 24V
DC pobór prądu: 450mA (12V) / 250mA (24V) uchwyty dla zwory: BR-280L, BR-280U,
BR-280ZL wymiary: zwory: 225x27x46mm (szer./dł./wys.) płytki: 181x13,5x38,5mm
(szer./dł./wys.) waga: 2kg obudowa: zewnętrzna, klasa szczelności IP68 gwarancja: 24
miesięcy

Zwora elektromagnetyczna 350kg ZE-350S
Elektrozwora do drzwi EAGLE POWER ZE 350 S / ZE 350 ST typ: pojedyncza montaż:
nawierzchniowy w świetle drzwi zastosowanie: wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 350kg
zasilanie: 12V DC / 24V DC pobór prądu: 480mA (12V) / 240mA (24V) sygnalizacja otwarcia
drzwi (styk NO/NC) dioda informacyjna LED waga: 2.5kg uchwyty dla zwory ZE-350S: BR-350U
ZE-350ST: BR-350L, BR-350U, BR-350ZL w modelu ZE-350ST: timer - układ opóźnienia
zamknięcia drzwi wymiary: zwory: 250x29x58mm (szer./dł./wys.) płytki: 160x12x42mm
(szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesięcy

Zwora elektromagnetyczna 350kg ZE-350ST (timer)
Elektrozwora do drzwi EAGLE POWER ZE 350 S / ZE 350 ST typ: pojedyncza montaż:
nawierzchniowy w świetle drzwi zastosowanie: wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 350kg
zasilanie: 12V DC / 24V DC pobór prądu: 480mA (12V) / 240mA (24V) sygnalizacja otwarcia
drzwi (styk NO/NC) dioda informacyjna LED waga: 2.5kg uchwyty dla zwory ZE-350S: BR-350U
ZE-350ST: BR-350L, BR-350U, BR-350ZL w modelu ZE-350ST: timer - układ opóźnienia
zamknięcia drzwi wymiary: zwory: 250x29x58mm (szer./dł./wys.) płytki: 160x12x42mm
(szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesięcy

Zwora elektromagnetyczna 70kg EL-120
Elektrozwora do drzwi SCOT EL 120 typ: pojedyncza montaż: nawierzchniowy w świetle drzwi
zastosowanie: wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 70kg zasilanie: 12V DC pobór
prądu: 100mA uchwyty dla zwory: BK-120Z wymiary: zwory: 80x20x33mm (szer./dł./wys.)
płytki: 75x9x33mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Zwora elektromagnetyczna 180kg EL-350SL2
Elektrozwora do drzwi SCOT EL 350 SL2 typ: pojedyncza montaż: nawierzchniowy w świetle
drzwi zastosowanie: wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 180kg zasilanie: 12V DC / 24V DC
pobór prądu: 300mA (12V) / 150mA (24V) sygnalizacja otwarcia drzwi (styk NO/NC) dioda
informacyjna LED uchwyty dla zwory: BK-350I2, BK-350L2, BK-350UL, BK-350LC2, BK-350ZL2,
BK-350GZ2 wymiary: zwory: 185x22,4x46mm (szer./dł./wys.) płytki: 130x10x33mm
(szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Zwora elektromagnetyczna wpuszczana 180kg EL-350MS
Elektrozwora do drzwi SCOT EL 350 MS typ: pojedyncza montaż: wpuszczana zastosowanie:
wewnętrzna zasilanie: 12V DC / 24V DC pobór prądu: 300mA (12V) / 150mA (24V) sygnalizacja
otwarcia drzwi (styk NO/NC) wymiary: zwory: 190x22,5x32,5mm (szer./dł./wys.) płytki:
130x9x33mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Zwora elektromagnetyczna zewnętrzna 180kg EL-350WS
Elektrozwora do drzwi SCOT EL 350 WS typ: pojedyncza montaż: nawierzchniowy w świetle
drzwi zastosowanie: zewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 180kg zasilanie: 12V DC / 24V DC
pobór prądu: 300mA (12V) / 150mA (24V) sygnalizacja otwarcia drzwi (styk NC) uchwyty dla
zwory: BK-350WL, BK-350UL, BK-350WZL wymiary: zwory: 175x34x26mm (szer./dł./wys.)
płytki: 130x33x9mm (szer./dł./wys.) obudowa: zewnętrzna, klasa szczelności IP68 gwarancja:
36 miesięcy
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Zwora elektromagnetyczna wpuszczana 280kg EL-600MS

8239

292,00 zł

359,16 zł

4028/2

389,00 zł

478,47 zł

4028/T

408,00 zł

501,84 zł

1308

408,00 zł

501,84 zł

8160

490,00 zł

602,70 zł

4029

778,00 zł

956,94 zł

9259

485,00 zł

596,55 zł

3940/1

498,00 zł

612,54 zł

Elektrozwora do drzwi SCOT EL 600 MS typ: pojedyncza montaż: wpuszczana zastosowanie:
wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 280kg zasilanie: 12V DC / 24V DC pobór prądu: 480mA
(12V) / 240mA (24V) sygnalizacja otwarcia drzwi (styk NO) wymiary:
zwory: 231,6x24,5x41,6mm (szer./dł./wys.) płytki: 180x11x38mm (szer./dł./wys.) gwarancja:
36 miesięcy

Zwora elektromagnetyczna 350kg EL-800SL2
Elektrozwora do drzwi SCOT EL 800 SL2 / EL 800 TSL2 typ: pojedyncza montaż:
nawierzchniowy w świetle drzwi zastosowanie: wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 350kg
zasilanie: 12V DC / 24V DC pobór prądu: 500mA (12V) / 250mA (24V) sygnalizacja otwarcia
drzwi (styk NO/NC) dioda informacyjna LED uchwyty dla zwory: BK-800UL, BK-800I, BK-800L2,
BK-800LC2, BK-800ZL2 w modelu EL-800TSL2: timer - układ opóźnienia zamknięcia drzwi
wymiary: zwory: 260x29,6x58mm (szer./dł./wys.) płytki: 190x12,7x45mm (szer./dł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy

Zwora elektromagnetyczna z zwłoką czasową (timer) 350kg EL-800TSL2
Elektrozwora do drzwi SCOT EL 800 SL2 / EL 800 TSL2 typ: pojedyncza montaż:
nawierzchniowy w świetle drzwi zastosowanie: wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 350kg
zasilanie: 12V DC / 24V DC pobór prądu: 500mA (12V) / 250mA (24V) sygnalizacja otwarcia
drzwi (styk NO/NC) dioda informacyjna LED uchwyty dla zwory: BK-800UL, BK-800I, BK-800L2,
BK-800LC2, BK-800ZL2 w modelu EL-800TSL2: timer - układ opóźnienia zamknięcia drzwi
wymiary: zwory: 260x29,6x58mm (szer./dł./wys.) płytki: 190x12,7x45mm (szer./dł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy

Zwora elektromagnetyczna z powiadomieniem dźwiękowym 350kg
EL-800BSL
Elektrozwora do drzwi SCOT EL 800BSL typ: pojedyncza montaż: nawierzchniowy w świetle
drzwi zastosowanie: wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 350kg zasilanie: 12V DC / 24V DC
pobór prądu: 500mA (12V) / 250mA (24V) sygnalizacja otwarcia drzwi (styk NO/NC) dioda
informacyjna LED wbudowany głośnik uchwyty dla zwory: BK-800UL, BK-800L,
BK-800I, BK-800LC, BK-800ZL wymiary: zwory: 285x29x55mm (szer./dł./wys.) płytki:
190x11,5x45mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Zwora elektromagnetyczna zewnętrzna 350kg EL-800WS
Elektrozwora do drzwi SCOT EL 800WS typ: pojedyncza montaż: nawierzchniowy w świetle
drzwi zastosowanie: zewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 350kg zasilanie: 12V DC lub 24V DC
pobór prądu: 500mA (12V) / 250mA (24V) sygnalizacja otwarcia drzwi (styk NC) uchwyty dla
zwory: BK-800UL, BK-800I, BK-800WL, BK-800WZL wymiary: zwory:
228x29x47mm (szer./dł./wys.) płytki: 190x11,5x45mm (szer./dł./wys.) obudowa: zewnętrzna,
klasa szczelności IP68 gwarancja: 36 miesięcy

Zwora elektromagnetyczna 2x350kg EL-800DSL
Elektrozwora do drzwi SCOT EL 800 DSL typ: podwójna montaż: nawierzchniowy w świetle
drzwi zastosowanie: wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 2x 350kg zasilanie: 12V DC / 24V DC
pobór prądu: 2x 500mA (12V) / 2x 250mA (24V) sygnalizacja otwarcia drzwi (styk NO/NC)
dioda informacyjna LED uchwyty dla zwory: BK-800UL, BK-800I, BK-800L, BK-800LC, BK-800ZL
wymiary: zwory: 570x28x55mm (szer./dł./wys.) płytki: 190x11x45mm (szer./dł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy

Zwora elektromagnetyczna wpuszczana 540kg EL-1200MS
Zwora elektromagnetyczna SCOT EL 1200 MS typ: pojedyncza montaż: wpuszczana
zastosowanie: wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 540kg zasilanie: 12V DC / 24V DC pobór
prądu: 600mA (12V) / 300mA (24V) sygnalizacja otwarcia drzwi (styk NO) wymiary: zwory:
258x38,8x65,8mm (szer./dł./wys.) płytki: 200x13,5x60mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36
miesięcy

Zwora elektromagnetyczna 540kg EL-1200SL2
Elektrozwora do drzwi SCOT EL 1200 SL2 / EL 1200 TSL2 typ: pojedyncza montaż:
nawierzchniowy w świetle drzwi zastosowanie: wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 540kg
zasilanie: 12V DC lub 24V DC pobór prądu: 600mA (12V) / 300mA (24V) sygnalizacja otwarcia
drzwi (styk NO/NC) dioda informacyjna LED uchwyty dla zwory: BK-1200I,
BK-1200L2, BK-1200ZL2 w modelu EL-1200TSL2: timer - układ opóźnienia zamknięcia drzwi
wymiary: zwory: 265x41x76mm (szer./dł./wys.) płytki: 186x13,5x60mm (szer./dł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy
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Zwora elektromagnetyczna 750kg EL-1500SL

9937

663,00 zł

815,49 zł

3949/2

261,00 zł

321,03 zł

3949/T

280,00 zł

344,40 zł

9308

446,00 zł

548,58 zł

3940/T

517,00 zł

635,91 zł

7146

996,00 zł

1 225,08 zł

8799

574,00 zł

706,02 zł

Elektrozwora do drzwi SCOT EL 1500 SL typ: pojedyncza montaż: nawierzchniowy w świetle
drzwi zastosowanie: wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 750kg zasilanie: 12V DC / 24V DC
pobór prądu: 700mA (12V) / 350mA (24V) sygnalizacja otwarcia drzwi (styk NO/NC) dioda
informacyjna LED uchwyty dla zwory: BK-1500L, BK-1500ZL wymiary:
zwory: 280x46x81,6mm (szer./dł./wys.) płytki: 190x13x70mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36
miesięcy

Zwora elektromagnetyczna 280kg EL-600SL2
Elektrozwora do drzwi SCOT EL 600SL2 / EL 600 TSL2 typ: pojedyncza montaż:
nawierzchniowy w świetle drzwi zastosowanie: wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 280kg
zasilanie: 12V DC / 24V DC pobór prądu: 480mA (12V) / 240mA (24V) sygnalizacja otwarcia
drzwi (styk NO/NC) dioda informacyjna LED
uchwyty: BK-600I2, BK-600UL, BK-600L2, BK-600LC2, BK-600ZL2, BK-600ZLC2, BK-600GZ2 w
modelu EL-600TSL2: timer - układ opóźnienia zamknięcia drzwi wymiary: zwory:
250x27,9x51,8mm (szer./dł./wys.) płytki: 180x13x39mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36
miesięcy

Zwora elektromagnetyczna z zwłoką czasową (timer) 280kg EL-600TSL2
Elektrozwora do drzwi SCOT EL 600SL2 / EL 600 TSL2 typ: pojedyncza montaż:
nawierzchniowy w świetle drzwi zastosowanie: wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 280kg
zasilanie: 12V DC / 24V DC pobór prądu: 480mA (12V) / 240mA (24V) sygnalizacja otwarcia
drzwi (styk NO/NC) dioda informacyjna LED
uchwyty: BK-600I2, BK-600UL, BK-600L2, BK-600LC2, BK-600ZL2, BK-600ZLC2, BK-600GZ2 w
modelu EL-600TSL2: timer - układ opóźnienia zamknięcia drzwi wymiary: zwory:
250x27,9x51,8mm (szer./dł./wys.) płytki: 180x13x39mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36
miesięcy

Zwora elektromagnetyczna wpuszczana 350kg EL-800MS
Elektrozwora do drzwi SCOT EL 800MS typ: pojedyncza montaż: wpuszczana zastosowanie:
wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 350kg zasilanie: 12V DC / 24V DC pobór prądu: 500mA
(12V) / 250mA (24V) sygnalizacja otwarcia drzwi (styk NO) wymiary: zwory: 273x28,9x44mm
(szer./dł./wys.) płytki: 190x11,5x45mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

Zwora elektromagnetyczna z zwłoką czasową (timer) 540kg EL-1200TSL2
Elektrozwora do drzwi SCOT EL 1200 SL2 / EL 1200 TSL2 typ: pojedyncza montaż:
nawierzchniowy w świetle drzwi zastosowanie: wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 540kg
zasilanie: 12V DC lub 24V DC pobór prądu: 600mA (12V) / 300mA (24V) sygnalizacja otwarcia
drzwi (styk NO/NC) dioda informacyjna LED uchwyty dla zwory: BK-1200I,
BK-1200L2, BK-1200ZL2 w modelu EL-1200TSL2: timer - układ opóźnienia zamknięcia drzwi
wymiary: zwory: 265x41x76mm (szer./dł./wys.) płytki: 186x13,5x60mm (szer./dł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy

Zwora elektromagnetyczna 2x540kg EL-1200DSL2
Elektrozwora do drzwi SCOT EL 1200 DSL2 typ: podwójna montaż: nawierzchniowy w świetle
drzwi zastosowanie: wewnętrzna udźwig: 2x 540kg zasilanie: 12V DC / 24V DC pobór prądu:
2x 600mA (12V) / 2x 300mA (24V) sygnalizacja otwarcia drzwi (przekaźnik NO/NC) dioda
informacyjna LED wymiary: zwory: 530x41x76mm (szer./dł./wys.) płytki:
185x13,5x60mm (szer./dł./wys.) uchwyty dla zwory: BK-1200I, BK-1200DL2, BK-1200DZL2
gwarancja: 36 miesięcy

Zwora elektromagnetyczna wpuszczana 1200kg EL-2400TS
Elektrozwora do drzwi SCOT EL 2400 TS typ: pojedyncza montaż: wpuszczana zastosowanie:
wewnętrzna maks. nacisk na drzwi: 1200kg zasilanie: 12V DC pobór prądu: 400mA (praca) /
850mA (zamknięcie) układ opóźnienia zamknięcia drzwi sygnalizacja: pozycji drzwi (styk NO)
zamknięcia drzwi (styk NO/NC) wymiary: zwory: 182x25x30mm (szer./dł./wys.) płytki:
182x23,6x30mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 36 miesięcy

typu L, LC (drzwi otwierane na zewnątrz)

Kod produktu Cena netto

Uchwyt montażowy BR-180L typu "L" do drzwi otwieranych na zewnątrz

1015

36,00 zł

Cena brutto

44,28 zł

Uchwyt montażowy EAGLE POWER BR 180 L montaż: drzwi otwierane na zewnątrz uchwyt
montażowy typu L do zwory 180kg: ZE-180S wymiary: 170x23x38mm (szer./dł./wys.)
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Uchwyt montażowy BR-280L typu "L" do drzwi otwieranych na zewnątrz

3875

40,00 zł

49,20 zł

6828

46,00 zł

56,58 zł

3948/2

58,00 zł

71,34 zł

7444/2

94,00 zł

115,62 zł

4027/2

65,00 zł

79,95 zł

8658

67,00 zł

82,41 zł

7449/2

105,00 zł

129,15 zł

9935

97,00 zł

119,31 zł

3876

44,00 zł

54,12 zł

7072

47,00 zł

57,81 zł

6833

82,00 zł

100,86 zł

Uchwyt montażowy EAGLE POWER BR 280 L typu "L" montaż: drzwi otwierane na zewnątrz
uchwyt montażowy typu L do zwory 280kg: ZE-280S (ZE-280ST), ZE-280W wymiary:
250,5x29,5x49mm (szer./dł./wys)

Uchwyt montażowy BK-350L2 typu "L" do drzwi otwieranych na zewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK 350 L2 typu "L" montaż: drzwi otwierane na zewnątrz uchwyt
montażowy typu L do zwory 180kg: EL-350-2, EL-350SL2 wymiary: 185x25,4x41,8mm
(szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-600L2 typu "L" do drzwi otwieranych na zewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK 600 L2 typu "L" montaż: drzwi otwierane na zewnątrz uchwyt
montażowy typu L do zwory 280kg: EL-600SL2 (EL-600TSL2), EL-600SP2
wymiary: 250x30,4x48,8mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-600LC2 typu "L" z maskownicą do drzwi otwieranych
na zewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK 600 LC2 typu "L" z maskownicą montaż: drzwi otwierane na
zewnątrz uchwyt montażowy typu L wyposażony w maskownicę do zwory 280kg: EL-600SL2
(EL-600TSL2), EL-600SP2 wymiary: 250x42x48mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-800L2 typu "L" do drzwi otwieranych na zewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK 800 L2 typu "L" montaż: dzwi otwierane na zewnątrz uchwyt
montażowy typu L do zwory 350kg: EL-800SL2 (EL-800TSL2) wymiary: 260x32,5x54,7mm
(szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-800WL typu "L" do drzwi otwieranych na zewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK 800 WL typu "L" montaż: drzwi otwierane na zewnątrz uchwyt
montażowy typu L do zwory 350kg: EL-800WS wymiary: 228x31,5x54mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-800LC2 typu "L" z maskownicą do drzwi otwieranych
na zewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK 800 LC2 typu "L" z maskownicą montaż: drzwi otwierane na
zewnątrz uchwyt montażowy typu L wyposażony w maskownicę do zwory 350kg: EL-800SL2
(EL-800TSL2) wymiary: 260x42x48mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-1500L typu "L" drzwi do otwieranych na zewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK 1500 L typu "L" montaż: drzwi otwierane na zewnątrz uchwyt
montażowy typu L do zwory 750kg: EL-1500SL, EL-1500DSL wymiary: 280x51,2x80,6mm
(szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BR-350L typu "L" do drzwi otwieranych na zewnątrz
Uchwyt montażowy EAGLE POWER BR 350 L typu "L" montaż: drzwi otwierane na zewnątrz
uchwyt montażowy typu L do zwory 350kg: ZE-350ST wymiary: 249x31x56mm (szer./dł./wys)

Uchwyt montażowy BK-350WL typu "L" do drzwi otwieranych na zewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK-350WL typu "L" montaż: drzwi otwierane na zewnątrz uchwyt
montażowy typu L do zwory 180kg: EL-350WS wymiary: 175x28,5x39mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-350LC2 typu "L" z maskownicą do drzwi otwieranych
na zewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK 350LC2 typu "L" z maskownicą montaż: drzwi otwierane na
zewnątrz uchwyt montażowy typu L wyposażony w maskownicę do zwory 180kg: EL-350-2,
EL-350SL2 wymiary: 185,5x39x39mm (szer./dł./wys.)

Aktualizacja z dn. 2023.01.07

www.napad.pl

Strona 17

Cennik zwór i elektrozaczepów

Uchwyt montażowy BK-1200L2 typu "L" do drzwi otwieranych na zewnątrz

5043/1

83,00 zł

102,09 zł

Uchwyt montażowy SCOT BK 1200 L2 typu "L" montaż: drzwi otwierane na zewnątrz uchwyt
montażowy typu L do zwory 540kg: EL-1200SL2 (EL-1200TSL2) wymiary: 265x46x73mm
(szer./dł./wys.)

typu Z, ZL, ZLC (drzwi otwierane do wewnątrz)

Kod produktu Cena netto

Uchwyt montażowy BR-180ZL typu "ZL" do drzwi otwieranych do wewnątrz

Cena brutto

1034

47,00 zł

57,81 zł

3873

76,00 zł

93,48 zł

3874

86,00 zł

105,78 zł

7101

44,00 zł

54,12 zł

6821

96,00 zł

118,08 zł

5569

200,00 zł

246,00 zł

9628

132,00 zł

162,36 zł

4024/2

132,00 zł

162,36 zł

3951/1

187,00 zł

230,01 zł

Uchwyt montażowy EAGLE POWER BR 180ZL typu "ZL" montaż: drzwi otwierane do wewnątrz
uchwyt montażowy typu ZL do zwory 180kg: ZE-180S wymiary: uchwyt do zwory:
170x23x38mm (szer./dł./wys.) uchwyt do płytki: 130x37x37mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BR-280ZL typu "ZL" do drzwi otwieranych do wewnątrz
Uchwyt montażowy EAGLE POWER BR 280 ZL typu "ZL" montaż: drzwi otwierane do wewnątrz
uchwyt montażowy typu ZL do zwory 280kg: ZE-280S (ZE-280ST), BR-280W wymiary: uchwyt
do zwory: 250,5x29,5x49mm (szer./dł./wys) uchwyt do płytki: 180x46x46mm (szer./dł./wys)

Uchwyt montażowy BR-350ZL typu "ZL" do drzwi otwieranych do wewnątrz
Uchwyt montażowy EAGLE POWER BR 350 ZL typu "ZL" montaż: drzwi otwierane do wewnątrz
uchwyt montażowy typu ZL do zwory 350kg: ZE-350ST wymiary: uchwyt do zwory:
249x31x56mm (szer./dł./wys) uchwyt do płytki: 158x43x53mm (szer./dł./wys)

Uchwyt montażowy BK-120Z typu "Z" do drzwi otwieranych do wewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK 120Z typu "Z" montaż: drzwi otwierane do wewnątrz uchwyt
montażowy typu Z do zwory 70kg: EL-120, EL-140 wymiary: uchwyt do zwory: 75x38x38mm
(szer./dł./wys.) uchwyt do płytki: 75x38x38mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-350ZL2 typu "ZL" do drzwi otwieranych do wewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK 350 ZL2 typu "ZL" montaż: drzwi otwierane do wewnątrz uchwyt
montażowy typu ZL do zwory 180kg: EL-350-2, EL-350SL2 wymiary: uchwyt do zwory:
185x25,4x41,8mm (szer./dł./wys.) uchwyt do płytki: 130x38x38mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-600ZLC2 typu "ZL" z maskownicą do drzwi
otwieranych do wewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK 600 ZLC2 typu "ZL" z maskownicą montaż: drzwi otwierane do
wewnątrz uchwyt montażowy typu ZL wyposażony w maskownicę do zwory 280kg: EL-600SL2
(EL-600TSL2), EL-600SP2 wymiary: uchwyt do zwory: 253x30,4x61,3mm (szer./dł./wys.)
uchwyt do płytki: 195x50x49,9mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-800WZL typu "ZL" do drzwi otwieranych do
wewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK 800 WZL typu "ZL" montaż: drzwi otwierane do wewnątrz uchwyt
montażowy typu ZL do zwory 350kg: EL-800WS wymiary: uchwyt do zwory: 228x31x54mm
(szer./dł./wys.) uchwyt do płytki: 189x50x56mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-800ZL2 typu "ZL" do drzwi otwieranych do wewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK 800 ZL2 typu "ZL" montaż: drzwi otwieranych do wewnątrz
uchwyt montażowy typu ZL do zwory 350kg: EL-800SL2 (EL-800TSL2) wymiary: uchwyt do
zwory: 260x32,5x54,7mm (szer./dł./wys.) uchwyt do płytki: 190x50x56,9mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-1200ZL2 typu "ZL" do drzwi otwieranych do
wewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK 1200 ZL 2 montaż: drzwi otwierane do wewnątrz uchwyt
montażowy typu ZL do zwory 540kg: EL-1200SL2 (EL-1200TSL2) wymiary: uchwyt do zwory:
265x46x73mm (szer./dł./wys.) uchwyt do płytki: 185x61x75,6mm (szer./dł./wys.)
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Uchwyt montażowy BK-1500ZL typu "ZL" do drzwi otwieranych do wewnątrz

9936

226,00 zł

277,98 zł

3947/2

114,00 zł

140,22 zł

8861

100,00 zł

123,00 zł

Uchwyt montażowy SCOT BK 1500 ZL typu "ZL" montaż: drzwi otwierane do wewnątrz uchwyt
montażowy typu ZL do zwory 750kg: EL-1500SL, EL-1500DSL wymiary: uchwyt do zwory:
280x51x80mm (szer./dł./wys.) uchwyt do płytki: 190x61x70mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-600ZL2 typu "ZL" do drzwi otwieranych do wewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK 600 ZL2 typu "ZL" montaż: drzwi otwierane do wewnątrz uchwyt
montażowy typu ZL do zwory 280kg: EL-600SL2 (EL-600TSL2), EL-600SP2 wymiary: uchwyt do
zwory: 250x30,4x48,8mm (szer./dł./wys.) uchwyt do płytki: 180x49,75x50mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-350WZL typu "ZL" do drzwi otwieranych do
wewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK-350WZL typu "ZL" montaż: drzwi otwierane do wewnątrz uchwyt
montażowy typu ZL do zwory 180kg: EL-350WS wymiary: uchwyt do zwory: 175x28,5x39mm
(szer./dł./wys.) uchwyt do płytki: 130x38x81,6mm (szer./dł./wys.)

typu I (Drzwi PPOŻ)

Kod produktu Cena netto
Uchwyt montażowy BK-350I2 typu "I" do drzwi przeciwpożarowych

Cena brutto

5487

46,00 zł

56,58 zł

8309/2

57,00 zł

70,11 zł

2359

65,00 zł

79,95 zł

7893

71,00 zł

87,33 zł

Uchwyt montażowy SCOT BK 350 I2 typu "I" montaż: drzwi przeciwpożarowe uchwyt
montażowy typu I do zwory 180kg: EL-350-2, EL-350SL2 wymiary: 142x14x43mm
(szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-600I2 typu "I" do drzwi przeciwpożarowych
Uchwyt montażowy SCOT BK 600 I2 typu "I" montaż: drzwi przeciwpożarowe uchwyt
montażowy typu I do zwory 280kg: EL-600SL2 (EL-600TSL2), EL-600SP2, EL-600WS,
EL-600DSL2 wymiary: 192x17x50mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-800I typu "I" do drzwi przeciwpożarowych
Uchwyt montażowy SCOT BK 800 I typu "I" montaż: drzwi przeciwpożarowe uchwyt
montażowy typu I do zwory 350kg: EL-800SL2 (EL-800TSL2), EL-800BSL, EL-800WS,
EL-800DSL, EL-800DSL2 wymiary: 201x16x52,5mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-1200I typu "I" do drzwi przeciwpożarowych
Uchwyt montażowy SCOT BK 1200 I typu "I" montaż: drzwi przeciwpożarowe uchwyt
montażowy typu I do zwory 540kg: EL-1200SL2 (EL-1200TSL2), EL-1200WS, EL-1200DSL2
wymiary: 193x19x68mm (szer./dł./wys.)

typu U, UL, GZ (drzwi szklane)

Kod produktu Cena netto

Uchwyt montażowy BR-180U typu "U" do drzwi szklanych otwieranych na
zewnątrz

Cena brutto

1041

39,00 zł

47,97 zł

3877

46,00 zł

56,58 zł

3878

47,00 zł

57,81 zł

Uchwyt montażowy EAGLE POWER BR 180U typu "U" montaż: drzwi szklane otwierane na
zewnątrz uchwyt montażowy typu U do zwory 180kg: ZE-180S grubość drzwi: maks. 14,5mm
wymiary: 131x26x33mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BR-280U typu "U" do drzwi szklanych otwieranych na
zewnątrz
Uchwyt montażowy EAGLE POWER BR 280 U typu "U" montaż: drzwi szklane otwierane na
zewnątrz uchwyt montażowy typu U do zwory 280kg: ZE-280S (ZE-280ST), ZE-280W grubość
drzwi: maks. 17mm wymiary: 181x29x39mm (szer./dł./wys)

Uchwyt montażowy BR-350U typu "U" do drzwi szklanych otwieranych na
zewnątrz
Uchwyt montażowy EAGLE POWER BR 350 U typu "U" montaż: drzwi szklane otwierane na
zewnątrz uchwyt montażowy typu U do zwory 350kg: ZE-350S (ZE-350ST) grubość drzwi:
maks. 15,5mm wymiary: 158x25x43mm (szer./dł./wys)
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Uchwyt montażowy BK-350UL typu "UL" do drzwi szklanych otwieranych na
zewnątrz

4026

48,00 zł

59,04 zł

4022

58,00 zł

71,34 zł

7443/2

228,00 zł

280,44 zł

8247

61,00 zł

75,03 zł

Uchwyt montażowy SCOT BK 350 UL typu "UL" montaż: drzwi szklane otwierane na zewnątrz
uchwyt montażowy typu UL do zwory 180kg: EL-350-2, EL-350SL2, EL-350WS, EL-350WSL
grubość drzwi: 8 ~ 15mm wymiary: 130x28x41mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-600UL typu "UL" do drzwi szklanych otwieranych na
zewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK 600 UL typu "UL" montaż: drzwi szklane otwierane na zewnątrz
uchwyt montażowy typu UL do zwory 280kg: EL-600SL2 (EL-600TSL2), EL-600SP2, EL-600WS,
EL-600WSL, EL-600DSL2 grubość drzwi: 8 ~ 15mm wymiary: 180,5x29x42mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-600GZ2 do witryn szklanych otwieranych do
wewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK 600 GZ2 montaż: witryny szklane max. grubość witryny: 14mm
do zwory 280kg: EL-600SL2 (EL-600TSL2), EL-600SP2 min. szczelina montażowa pomiędzy
drzwiami, a witryną: 6mm (grubość uchwytów: 4,5mm) wymiary: uchwyt do zwory:
250x50,6x48,8mm (szer./dł./wys.) uchwyt do płytki: 270x79x81mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BK-800UL typu "UL" do drzwi szklanych otwieranych na
zewnątrz
Uchwyt montażowy SCOT BK 800 UL typu "UL" montaż: drzwi szklane otwierane na zewnątrz
uchwyt montażowy typu UL grubość drzwi: 8 ~ 12mm do zwory 350kg: EL-800SL2
(EL-800TSL2), EL-800BSL, EL-800WS, EL-800DSL, EL-800DSL2 wymiary: 185x16x45mm
(szer./dł./wys.)

Samozamykacze

Kod produktu
Samozamykacz DC-45/65

Cena netto

Cena brutto

3943

116,00 zł

142,68 zł

3961

195,00 zł

239,85 zł

10175

114,00 zł

140,22 zł

8718

165,00 zł

202,95 zł

5661/W

131,22 zł

161,40 zł

do drzwi o wadze: 40~65kg kąt otwarcia drzwi: maks. 180º szerokość drzwi: maks. 950mm
regulowana prędkość domykania uniwersalny: do drzwi lewych i prawych waga: 1,6kg
regulacja prędkości zamykania: 1: 180º ~ 15º 2: 15º ~ 0º temperatura pracy: -20°C~45°C
wymiary: 180x63x40mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

Samozamykacz DC-85/120
do drzwi o wadze: 80~120kg kąt otwarcia drzwi: maks. 180º szerokość drzwi: maks. 1200mm
regulowana prędkość domykania uniwersalny: do drzwi lewych i prawych waga: 2kg regulacja
prędkości zamykania: 1: 180º ~ 15º 2: 15º ~ 0º temperatura pracy: -20°C~45°C wymiary:
226x72x44,5mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

Samozamykacz DC-10
DC10 - Samozamykacz do drzwi o wadze: 20~45kg kąt otwarcia drzwi: maks. 180º szerokość
drzwi: maks. 950mm regulowana prędkość domykania uniwersalny: do drzwi lewych i prawych
waga: 1,5kg regulacja prędkości zamykania: 1: 180º ~ 15º 2: 15º ~ 0º wymiary:
180x63x40mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

Samozamykacz DC-20
DC20 - Samozamykacz do drzwi o wadze: 60~85kg kąt otwarcia drzwi: maks. 180º szerokość
drzwi: maks. 1050mm regulowana prędkość domykania uniwersalny: do drzwi lewych i
prawych waga: 2kg regulacja prędkości zamykania: 1: 180º ~ 15º 2: 15º ~ 0º wymiary:
206x68x44,5mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

Korpus zamykający TS 1500 (Biały)
Korpus zamykający GEZE TS1500 do drzwi o wadze: 60~80kg siła zamykania: EN3 lub EN4
współpraca z drzwiami przeciwpożarowymi i dymoszczelnymi kąt otwarcia drzwi: maks. 180º
regulacja prędkości zamykania szerokość drzwi: maks. 1100mm regulacja prędkości
domykania uniwersalny: do drzwi lewych i prawych wysoka odporność na korozje (klasa 3
według EN 1670) wymiary: 177x39x50mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały, brązowy,
srebrny gwarancja: 24 miesiące
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Korpus zamykający TS 1500 (Brązowy)

5661/BR

131,22 zł

161,40 zł

5661/S

131,22 zł

161,40 zł

6069/W

151,06 zł

185,80 zł

6069/BR

151,06 zł

185,80 zł

6069/B

195,95 zł

241,02 zł

6069/S

151,06 zł

185,80 zł

5673/S

15,37 zł

18,91 zł

5671/S

29,87 zł

36,74 zł

Korpus zamykający GEZE TS1500 do drzwi o wadze: 60~80kg siła zamykania: EN3 lub EN4
współpraca z drzwiami przeciwpożarowymi i dymoszczelnymi kąt otwarcia drzwi: maks. 180º
regulacja prędkości zamykania szerokość drzwi: maks. 1100mm regulacja prędkości
domykania uniwersalny: do drzwi lewych i prawych wysoka odporność na korozje (klasa 3
według EN 1670) wymiary: 177x39x50mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały, brązowy,
srebrny gwarancja: 24 miesiące

Korpus zamykający TS 1500 (Srebrny)
Korpus zamykający GEZE TS1500 do drzwi o wadze: 60~80kg siła zamykania: EN3 lub EN4
współpraca z drzwiami przeciwpożarowymi i dymoszczelnymi kąt otwarcia drzwi: maks. 180º
regulacja prędkości zamykania szerokość drzwi: maks. 1100mm regulacja prędkości
domykania uniwersalny: do drzwi lewych i prawych wysoka odporność na korozje (klasa 3
według EN 1670) wymiary: 177x39x50mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały, brązowy,
srebrny gwarancja: 24 miesiące

Korpus zamykający TS 2000 V BC (Biały)
Korpus zamykający GEZE TS2000VBC do drzwi o wadze: 40~100kg siła zamykania: EN2, EN4
lub EN5 współpraca z drzwiami przeciwpożarowymi i dymoszczelnymi kąt otwarcia drzwi:
maks. 180º regulacja prędkości zamykania szerokość drzwi: maks. 1250mm regulacja
prędkości domykania uniwersalny: do drzwi lewych i prawych z tłumieniem otwierania drzwi
od kąta ok. 80° (funkcja antywiatrowa) bardzo wysoka odporność na korozje (klasa 4 według
EN 1670) wymiary: 226x48x60mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały, brązowy, czarny,
srebrny gwarancja: 24 miesiące

Korpus zamykający TS 2000 V BC (Brązowy)
Korpus zamykający GEZE TS2000VBC do drzwi o wadze: 40~100kg siła zamykania: EN2, EN4
lub EN5 współpraca z drzwiami przeciwpożarowymi i dymoszczelnymi kąt otwarcia drzwi:
maks. 180º regulacja prędkości zamykania szerokość drzwi: maks. 1250mm regulacja
prędkości domykania uniwersalny: do drzwi lewych i prawych z tłumieniem otwierania drzwi
od kąta ok. 80° (funkcja antywiatrowa) bardzo wysoka odporność na korozje (klasa 4 według
EN 1670) wymiary: 226x48x60mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały, brązowy, czarny,
srebrny gwarancja: 24 miesiące

Korpus zamykający TS 2000 V BC (Czarny)
Korpus zamykający GEZE TS2000VBC do drzwi o wadze: 40~100kg siła zamykania: EN2, EN4
lub EN5 współpraca z drzwiami przeciwpożarowymi i dymoszczelnymi kąt otwarcia drzwi:
maks. 180º regulacja prędkości zamykania szerokość drzwi: maks. 1250mm regulacja
prędkości domykania uniwersalny: do drzwi lewych i prawych z tłumieniem otwierania drzwi
od kąta ok. 80° (funkcja antywiatrowa) bardzo wysoka odporność na korozje (klasa 4 według
EN 1670) wymiary: 226x48x60mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały, brązowy, czarny,
srebrny gwarancja: 24 miesiące

Korpus zamykający TS 2000 V BC (Srebrny)
Korpus zamykający GEZE TS2000VBC do drzwi o wadze: 40~100kg siła zamykania: EN2, EN4
lub EN5 współpraca z drzwiami przeciwpożarowymi i dymoszczelnymi kąt otwarcia drzwi:
maks. 180º regulacja prędkości zamykania szerokość drzwi: maks. 1250mm regulacja
prędkości domykania uniwersalny: do drzwi lewych i prawych z tłumieniem otwierania drzwi
od kąta ok. 80° (funkcja antywiatrowa) bardzo wysoka odporność na korozje (klasa 4 według
EN 1670) wymiary: 226x48x60mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały, brązowy, czarny,
srebrny gwarancja: 24 miesiące

Płyta montażowa do TS 2000
Płyta montażowa GEZE TS2000 montaż na wąskim proﬁlu drzwiowym lub ościeżnicy do
samozamykacza: TS 2000 w zestawie: śruby do montażu z rozmieszczeniem otworów
montażowych wg DIN EN 1154 grubość blachy: 4,5mm wymiary: 160,5x55mm (szer./dł.) kolor:
srebrny gwarancja: 24 miesiące

Płyta montażowa do TS 1500
Płyta montażowa GEZE TS1500 montaż na wąskim proﬁlu drzwiowym lub ościeżnicy do
samozamykacza: TS 1500 w zestawie: śruby do montażu z rozmieszczeniem otworów
montażowych wg DIN EN 1154 materiał: metal wymiary: 170x50mm (szer./dł.) kolor: srebrny
gwarancja: 24 miesiące
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Ramię standard do TS 1500 i TS 1000 C (Biały)

5662/W

28,27 zł

34,77 zł

5662/BR

28,27 zł

34,77 zł

5662/S

28,27 zł

34,77 zł

5153/W

37,63 zł

46,28 zł

5153/BR

37,63 zł

46,28 zł

5153/B

42,11 zł

51,80 zł

5153/S

37,63 zł

46,28 zł

5666/W

92,50 zł

113,78 zł

5666/BR

99,05 zł

121,83 zł

5666/S

99,05 zł

121,83 zł

Ramię nożycowe bez blokady do GEZE TS1500 i TS1000C uniwersalne: do drzwi lewych i
prawych szerokość drzwi maks.: 1100mm (TS1500) lub 950mm (TS1000C) wysoka odporność
na korozje (klasa 3 według EN 1670) dostępne kolory: biały, brązowy, srebrny gwarancja: 24
miesiące

Ramię standard do TS 1500 i TS 1000 C (Brązowy)
Ramię nożycowe bez blokady do GEZE TS1500 i TS1000C uniwersalne: do drzwi lewych i
prawych szerokość drzwi maks.: 1100mm (TS1500) lub 950mm (TS1000C) wysoka odporność
na korozje (klasa 3 według EN 1670) dostępne kolory: biały, brązowy, srebrny gwarancja: 24
miesiące

Ramię standard do TS 1500 i TS 1000 C (Srebrny)
Ramię nożycowe bez blokady do GEZE TS1500 i TS1000C uniwersalne: do drzwi lewych i
prawych szerokość drzwi maks.: 1100mm (TS1500) lub 950mm (TS1000C) wysoka odporność
na korozje (klasa 3 według EN 1670) dostępne kolory: biały, brązowy, srebrny gwarancja: 24
miesiące

Ramię standard do TS 2000 i TS 4000 (Biały)
Ramię nożycowe bez blokady do GEZE TS2000 i TS4000 uniwersalne: do drzwi lewych i
prawych szerokość drzwi maks.: 1250mm (TS 2000) lub 1600mm (TS 4000) bardzo wysoka
odporność na korozje (klasa 4 według EN 1670) dostępne kolory: biały, brązowy, czarny,
srebrny gwarancja: 24 miesiące

Ramię standard do TS 2000 i TS 4000 (Brązowy)
Ramię nożycowe bez blokady do GEZE TS2000 i TS4000 uniwersalne: do drzwi lewych i
prawych szerokość drzwi maks.: 1250mm (TS 2000) lub 1600mm (TS 4000) bardzo wysoka
odporność na korozje (klasa 4 według EN 1670) dostępne kolory: biały, brązowy, czarny,
srebrny gwarancja: 24 miesiące

Ramię standard do TS 2000 i TS 4000 (Czarny)
Ramię nożycowe bez blokady do GEZE TS2000 i TS4000 uniwersalne: do drzwi lewych i
prawych szerokość drzwi maks.: 1250mm (TS 2000) lub 1600mm (TS 4000) bardzo wysoka
odporność na korozje (klasa 4 według EN 1670) dostępne kolory: biały, brązowy, czarny,
srebrny gwarancja: 24 miesiące

Ramię standard do TS 2000 i TS 4000 (Srebrny)
Ramię nożycowe bez blokady do GEZE TS2000 i TS4000 uniwersalne: do drzwi lewych i
prawych szerokość drzwi maks.: 1250mm (TS 2000) lub 1600mm (TS 4000) bardzo wysoka
odporność na korozje (klasa 4 według EN 1670) dostępne kolory: biały, brązowy, czarny,
srebrny gwarancja: 24 miesiące

Ramię z blokadą do TS 1500 i TS 1000 C (Biały)
Ramię nożycowe z blokadą do GEZE TS1500 i TS1000C funkcja podtrzymania otwarcia: 70° ~
150° uniwersalne: do drzwi lewych i prawych szerokość drzwi maks.: 1100mm (TS1500) lub
950mm (TS1000C) wysoka odporność na korozje (klasa 3 według EN 1670) dostępne kolory:
biały, brązowy, srebrny gwarancja: 24 miesiące

Ramię z blokadą do TS 1500 i TS 1000 C (Brązowy)
Ramię nożycowe z blokadą do GEZE TS1500 i TS1000C funkcja podtrzymania otwarcia: 70° ~
150° uniwersalne: do drzwi lewych i prawych szerokość drzwi maks.: 1100mm (TS1500) lub
950mm (TS1000C) wysoka odporność na korozje (klasa 3 według EN 1670) dostępne kolory:
biały, brązowy, srebrny gwarancja: 24 miesiące

Ramię z blokadą do TS 1500 i TS 1000 C (Srebrny)
Ramię nożycowe z blokadą do GEZE TS1500 i TS1000C funkcja podtrzymania otwarcia: 70° ~
150° uniwersalne: do drzwi lewych i prawych szerokość drzwi maks.: 1100mm (TS1500) lub
950mm (TS1000C) wysoka odporność na korozje (klasa 3 według EN 1670) dostępne kolory:
biały, brązowy, srebrny gwarancja: 24 miesiące
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Ramię z blokadą do TS 2000 i TS 4000 (Biały)

5155/W

134,26 zł

165,14 zł

5155/BR

134,26 zł

165,14 zł

5155/S

134,26 zł

165,14 zł

6070/W

137,00 zł

168,51 zł

6070/BR

129,17 zł

158,88 zł

6070/B

148,45 zł

182,59 zł

5668/W

91,78 zł

112,89 zł

5668/S

91,78 zł

112,89 zł

5668/BR

91,78 zł

112,89 zł

5156/W

117,83 zł

144,93 zł

5156/BR

117,83 zł

144,93 zł

Ramię nożycowe z blokadą do GEZE TS2000 i TS4000 funkcja podtrzymania otwarcia: 70° ~
150° uniwersalne: do drzwi lewych i prawych szerokość drzwi maks.: 1250mm (TS 2000) lub
1600mm (TS 4000) materiał: metal dostępne kolory: biały, brązowy, srebrny gwarancja: 24
miesiące

Ramię z blokadą do TS 2000 i TS 4000 (Brązowy)
Ramię nożycowe z blokadą do GEZE TS2000 i TS4000 funkcja podtrzymania otwarcia: 70° ~
150° uniwersalne: do drzwi lewych i prawych szerokość drzwi maks.: 1250mm (TS 2000) lub
1600mm (TS 4000) materiał: metal dostępne kolory: biały, brązowy, srebrny gwarancja: 24
miesiące

Ramię z blokadą do TS 2000 i TS 4000 (Srebrny)
Ramię nożycowe z blokadą do GEZE TS2000 i TS4000 funkcja podtrzymania otwarcia: 70° ~
150° uniwersalne: do drzwi lewych i prawych szerokość drzwi maks.: 1250mm (TS 2000) lub
1600mm (TS 4000) materiał: metal dostępne kolory: biały, brązowy, srebrny gwarancja: 24
miesiące

Ramię z blokadą włącz - wyłącz do TS 2000 i TS 4000 (Biały)
Ramię nożycowe z włączaną i wyłączaną blokadą do GEZE TS2000 i TS4000 funkcja
podtrzymania otwarcia: 70° ~ 150° wyłącznik funkcji podtrzymania otwarcia uniwersalne: do
drzwi lewych i prawych szerokość drzwi maks.: 1250mm (TS 2000) lub 1600mm (TS 4000)
dostępne kolory: biały, brązowy, czarny, srebrny gwarancja: 24 miesiące

Ramię z blokadą włącz - wyłącz do TS 2000 i TS 4000 (Brązowy)
Ramię nożycowe z włączaną i wyłączaną blokadą do GEZE TS2000 i TS4000 funkcja
podtrzymania otwarcia: 70° ~ 150° wyłącznik funkcji podtrzymania otwarcia uniwersalne: do
drzwi lewych i prawych szerokość drzwi maks.: 1250mm (TS 2000) lub 1600mm (TS 4000)
dostępne kolory: biały, brązowy, czarny, srebrny gwarancja: 24 miesiące

Ramię z blokadą włącz - wyłącz do TS 2000 i TS 4000 (Czarny)
Ramię nożycowe z włączaną i wyłączaną blokadą do GEZE TS2000 i TS4000 funkcja
podtrzymania otwarcia: 70° ~ 150° wyłącznik funkcji podtrzymania otwarcia uniwersalne: do
drzwi lewych i prawych szerokość drzwi maks.: 1250mm (TS 2000) lub 1600mm (TS 4000)
dostępne kolory: biały, brązowy, czarny, srebrny gwarancja: 24 miesiące

Szyna ślizgowa do TS1500 G (Biały)
Szyna ślizgowa z dźwignią do GEZE TS1500G szybki i prosty montaż uniwersalne: do drzwi
lewych i prawych szerokość drzwi: maks. 750mm wymiary: 390x30,5x20,5mm (szer./dł./wys.)
dostępne kolory: biały, brązowy, srebrny gwarancja: 24 miesiące

Szyna ślizgowa do TS1500 G (Srebrny)
Szyna ślizgowa z dźwignią do GEZE TS1500G szybki i prosty montaż uniwersalne: do drzwi
lewych i prawych szerokość drzwi: maks. 750mm wymiary: 390x30,5x20,5mm (szer./dł./wys.)
dostępne kolory: biały, brązowy, srebrny gwarancja: 24 miesiące

Szyna ślizgowa do TS1500 G (Brązowy)
Szyna ślizgowa z dźwignią do GEZE TS1500G szybki i prosty montaż uniwersalne: do drzwi
lewych i prawych szerokość drzwi: maks. 750mm wymiary: 390x30,5x20,5mm (szer./dł./wys.)
dostępne kolory: biały, brązowy, srebrny gwarancja: 24 miesiące

Szyna ślizgowa do TS 2000 G i TS 4000 G (Biały)
Szyna ślizgowa z dźwignią do GEZE TS2000G i TS4000G szybki i prosty montaż uniwersalne:
do drzwi lewych i prawych szerokość drzwi maks.: 1000mm (TS2000G) lub 1200mm
(TS4000G) wymiary: 448,5x30,5x20,5mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały, brązowy,
srebrny gwarancja: 24 miesiące

Szyna ślizgowa do TS 2000 G i TS 4000 G (Brązowy)
Szyna ślizgowa z dźwignią do GEZE TS2000G i TS4000G szybki i prosty montaż uniwersalne:
do drzwi lewych i prawych szerokość drzwi maks.: 1000mm (TS2000G) lub 1200mm
(TS4000G) wymiary: 448,5x30,5x20,5mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały, brązowy,
srebrny gwarancja: 24 miesiące
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Samozamykacz DC-65/85

3953

153,00 zł

188,19 zł

8719

215,00 zł

264,45 zł

6070/S

129,17 zł

158,88 zł

5156/S

117,83 zł

144,93 zł

Cena netto

Cena brutto

3856

14,00 zł

17,22 zł

3939

16,00 zł

19,68 zł

3934

17,00 zł

20,91 zł

7808

18,00 zł

22,14 zł

do drzwi o wadze: 60~85kg kąt otwarcia drzwi: maks. 180º szerokość drzwi: maks. 1050mm
regulowana prędkość domykania uniwersalny: do drzwi lewych i prawych waga: 1,8kg
regulacja prędkości zamykania: 1: 180º ~ 15º 2: 15º ~ 0º temperatura pracy: -20°C~45°C
wymiary: 206x68x44,5mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

Samozamykacz DC-30
DC30 - Samozamykacz do drzwi o wadze: 80~100kg kąt otwarcia drzwi: maks. 180º szerokość
drzwi: maks. 1200mm regulowana prędkość domykania uniwersalny: do drzwi lewych i
prawych waga: 2,1kg regulacja prędkości zamykania: 1: 180º ~ 15º 2: 15º ~ 0º wymiary:
226x44,5x72mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

Ramię z blokadą włącz - wyłącz do TS 2000 i TS 4000 (Srebrny)
Ramię nożycowe z włączaną i wyłączaną blokadą do GEZE TS2000 i TS4000 funkcja
podtrzymania otwarcia: 70° ~ 150° wyłącznik funkcji podtrzymania otwarcia uniwersalne: do
drzwi lewych i prawych szerokość drzwi maks.: 1250mm (TS 2000) lub 1600mm (TS 4000)
dostępne kolory: biały, brązowy, czarny, srebrny gwarancja: 24 miesiące

Szyna ślizgowa do TS 2000 G i TS 4000 G (Srebrny)
Szyna ślizgowa z dźwignią do GEZE TS2000G i TS4000G szybki i prosty montaż uniwersalne:
do drzwi lewych i prawych szerokość drzwi maks.: 1000mm (TS2000G) lub 1200mm
(TS4000G) wymiary: 448,5x30,5x20,5mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały, brązowy,
srebrny gwarancja: 24 miesiące

Przyciski wyjścia

Kod produktu
Przycisk wyjścia EB-K2-P
Plastikowy przycisk zwalniający drzwi EBK2P obudowa: ABS styk: NO / NC obciążalność
styków: 3A / 36V DC montaż: natynkowy kolor: biały wymiary: 44x86x20mm (szer./wys./dł.)

Przycisk wyjścia EB-K1-P
Plastikowy przycisk zwalniający drzwi EB-K1-P obudowa: ABS styk: NO obciążalność styków:
3A / 36V DC montaż: podtynkowy / natynkowy z puszką BB-K1-P kolor: biały wymiary:
86x86x20mm (szer./wys./gł.)

Przycisk wyjścia EB-K1L-P
Plastikowy przycisk zwalniający drzwi EB-K1L-P obudowa: ABS styk: NO obciążalność styków:
3A / 36V DC montaż: podtynkowy / natynkowy z puszką BB-K1-P kolor: biały element
luminescencyjny na przełączniku wymiary: 86x86x20mm (szer./wys./gł.)

Przycisk wyjścia EB/BB-KM-P
Plastikowy przycisk zwalniający drzwi EB/BB-KM-P obudowa: ABS styk: NO obciążalność
styków: 3A / 36V DC montaż: natynkowy kolor: biały element luminescencyjny na przełączniku
klasa szczelności: IP20 temperatura pracy: -5°C ~ 55°C wymiary: 86x86x36mm
(szer./wys./dł.) gwarancja: 24 miesiące

Aktualizacja z dn. 2023.01.07

www.napad.pl

Strona 24

Cennik zwór i elektrozaczepów

Przycisk wyjścia EB-K4

3814

30,00 zł

36,90 zł

3814/LED

48,00 zł

59,04 zł

1050

35,00 zł

43,05 zł

1050/LED

43,00 zł

52,89 zł

3932

37,00 zł

45,51 zł

3996

39,00 zł

47,97 zł

3996/LED

49,00 zł

60,27 zł

Metalowy przycisk zwalniający drzwi EB-K4 / EB-K4LED obudowa: metalowa styk: NO
obciążalność styków: 3A / 36V DC montaż: natynkowy kolor: srebrny w modelu EB-K4LED:
podświetlenie LED przycisku - kolor (niebieski) zasilanie diody: 12V DC wymiary: 83x32x25mm
(szer./wys./gł.)

Przycisk wyjścia EB-K4LED
Metalowy przycisk zwalniający drzwi EB-K4 / EB-K4LED obudowa: metalowa styk: NO
obciążalność styków: 3A / 36V DC montaż: natynkowy kolor: srebrny w modelu EB-K4LED:
podświetlenie LED przycisku - kolor (niebieski) zasilanie diody: 12V DC wymiary: 83x32x25mm
(szer./wys./gł.)

Przycisk wyjścia EB-K3
Metalowy przycisk zwalniający drzwi EB-K3 / EB-K3LED obudowa: metalowa styk: NO
obciążalność styków: 3A / 36V DC w modelu EB-K3LED: podświetlenie LED przycisku - kolor
(niebieski) styk: NO / NC zasilanie diody: 12V DC wymiary: 50x86x40mm (szer./wys./dł.)
montaż: podtynkowy / natynkowy z puszką BB-K3 kolor: srebrny warunki pracy: temperatura
pracy: -10°C ~ 55°C wilgotność: <95% waga: 150g wymiary: 50x86x20mm (szer./wys./dł.)

Przycisk wyjścia EB-K3LED
Metalowy przycisk zwalniający drzwi EB-K3 / EB-K3LED obudowa: metalowa styk: NO
obciążalność styków: 3A / 36V DC w modelu EB-K3LED: podświetlenie LED przycisku - kolor
(niebieski) styk: NO / NC zasilanie diody: 12V DC wymiary: 50x86x40mm (szer./wys./dł.)
montaż: podtynkowy / natynkowy z puszką BB-K3 kolor: srebrny warunki pracy: temperatura
pracy: -10°C ~ 55°C wilgotność: <95% waga: 150g wymiary: 50x86x20mm (szer./wys./dł.)

Przycisk wyjścia EB-K6-IR
Sensoryczny przycisk zwalniający drzwi EBK6IR obudowa: ABS styk: NO / NC obciążalność
styków: 3A / 36V DC montaż: natynkowy kolor: srebrno/czarny sygnalizacja LED stanu
otwarcia niebieski LED - zasilanie włączone (czuwanie) zielony LED - zasilanie włączone
(wykrycie) zasilanie diody: 12V ~ 24V DC wymiary: 57x87x21mm (szer./wys./gł.)

Przycisk wyjścia EB/BB-S1
Metalowy przycisk zwalniający drzwi EB/BBS1 / EB/BBS1LED obudowa: metalowa styk: NO
obciążalność styków: 3A / 36V DC montaż: natynkowy kolor: srebrny w modelu EB/BB-S1LED:
podświetlenie LED przycisku zasilanie diody: 12V DC wymiary: 52x52x26mm (szer./wys./gł.)

Przycisk wyjścia EB/BB-S1LED
Metalowy przycisk zwalniający drzwi EB/BBS1 / EB/BBS1LED obudowa: metalowa styk: NO
obciążalność styków: 3A / 36V DC montaż: natynkowy kolor: srebrny w modelu EB/BB-S1LED:
podświetlenie LED przycisku zasilanie diody: 12V DC wymiary: 52x52x26mm (szer./wys./gł.)
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Przycisk wyjścia EB-K2-IR

3839

39,00 zł

47,97 zł

3839/BB

59,00 zł

72,57 zł

3839/T

53,00 zł

65,19 zł

8644

79,00 zł

97,17 zł

3824/S

55,00 zł

67,65 zł

4043

87,00 zł

107,01 zł

Bezdotykowy przycisk zwalniający drzwi EB-K2-IR / EB/BB-K2-IR / EB-K2-TD obudowa:
metalowa styk: NO / NC obciążalność styków: 3A / 30V DC montaż: podtynkowy / natynkowy
kolor: srebrny w modelu EB-K2-IR i EB/BB-K2-IR: regulacja odległości detekcji (3 ~ 15cm) w
modelu EB-K2-TD: cztery poziomy regulacji czasu otwarcia: 0s, 3s, 6s, 9s sygnalizacja LED
stanu otwarcia biały LED - zasilanie wyłączone niebieski LED - zasilanie włączone (czuwanie)
zielony LED - zasilanie włączone (wykrycie) zakres detekcji: 5 - 15 cm temperatura pracy:
-20°C ~ 55°C zasilanie diody: 12V DC wymiary: 86x86x39mm (szer./wys./gł.)

Przycisk wyjścia z puszką EB/BB-K2-IR
Bezdotykowy przycisk zwalniający drzwi EB-K2-IR / EB/BB-K2-IR / EB-K2-TD obudowa:
metalowa styk: NO / NC obciążalność styków: 3A / 30V DC montaż: podtynkowy / natynkowy
kolor: srebrny w modelu EB-K2-IR i EB/BB-K2-IR: regulacja odległości detekcji (3 ~ 15cm) w
modelu EB-K2-TD: cztery poziomy regulacji czasu otwarcia: 0s, 3s, 6s, 9s sygnalizacja LED
stanu otwarcia biały LED - zasilanie wyłączone niebieski LED - zasilanie włączone (czuwanie)
zielony LED - zasilanie włączone (wykrycie) zakres detekcji: 5 - 15 cm temperatura pracy:
-20°C ~ 55°C zasilanie diody: 12V DC wymiary: 86x86x39mm (szer./wys./gł.)

Przycisk wyjścia z czasem otwarcia EB-K2-TD
Bezdotykowy przycisk zwalniający drzwi EB-K2-IR / EB/BB-K2-IR / EB-K2-TD obudowa:
metalowa styk: NO / NC obciążalność styków: 3A / 30V DC montaż: podtynkowy / natynkowy
kolor: srebrny w modelu EB-K2-IR i EB/BB-K2-IR: regulacja odległości detekcji (3 ~ 15cm) w
modelu EB-K2-TD: cztery poziomy regulacji czasu otwarcia: 0s, 3s, 6s, 9s sygnalizacja LED
stanu otwarcia biały LED - zasilanie wyłączone niebieski LED - zasilanie włączone (czuwanie)
zielony LED - zasilanie włączone (wykrycie) zakres detekcji: 5 - 15 cm temperatura pracy:
-20°C ~ 55°C zasilanie diody: 12V DC wymiary: 86x86x39mm (szer./wys./gł.)

Przycisk wyjścia BT-7AN
Przycisk zwalniający drzwi BT7A / BT7AN obudowa: aluminium styk: NO obciążalność styków:
1A / 30V DC montaż: podtynkowy kolor: srebrny wymiary: 50x86x4mm (szer./wys./dł.) w
modelu BT-7AN: styk: NO / NC podświetlenie LED przycisku zasilanie diody: 12V DC gwarancja:
24 miesiące

Piezoelektryczny przycisk wyjścia EB-820W/S
Wodoodporny przycisk zwalniający drzwi EB-820W / EB-820WLED obudowa: metalowa styk:
NO obciążalność styków: 1A / 30V DC montaż: podtynkowy / natynkowy z puszką BB-820
kolor: srebrny klasa szczelności: IP68 temperatura pracy: -20°C ~ 50°C w modelu
EB-820WLED: podświetlenie LED przycisku (czerwone, zielone) zasilanie diody: 12V DC
wymiary: (szer./wys./gł.) EB-820W / EB-820WLED: 50x86x20mm EB-820W/S: 35x90x20mm

Przycisk wyjścia BT-3N
Metalowy przycisk zwalniający drzwi BT 3N obudowa: metalowa styk: NO / NC obciążalność
styków: 3A / 36V DC montaż: podtynkowy / natynkowy z puszką BB-K2-IR kolor: srebrny
podświetlenie przycisku - (kolor niebieski) wymiary: 89x89x6mm (szer./wys./dł.) elementy
współpracujące z BT-3N: zwory magnetyczne
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Przycisk wyjścia BT-6A/IR

0372

102,00 zł

125,46 zł

0045

113,00 zł

138,99 zł

6978

42,00 zł

51,66 zł

4315

45,00 zł

55,35 zł

8235

59,00 zł

72,57 zł

8888/2

4,00 zł

4,92 zł

8888/3

4,00 zł

4,92 zł

Bezdotykowy przycisk zwalniający drzwi BT6A/IR obudowa: aluminium styk: NO / NC
obciążalność styków: 1A / 30V DC montaż: podtynkowy / natynkowy z puszką BB-820
kolor: srebrny regulowany czas otwarcia: 0,5-25s sygnalizacja LED stanu otwarcia zasilanie
diody: 12V DC zakres detekcji: 4 - 10 cm temperatura pracy: -20ºC ~ +55ºC wymiary:
50x86x7mm (szer./wys./gł)

Przycisk wyjścia BT-6B/IR
Bezdotykowy przycisk zwalniający drzwi BT6B/IR obudowa: aluminium styk: NO / NC
obciążalność styków: 1A / 30V DC montaż: podtynkowy / natynkowy z puszką BB-K2-IR
kolor: srebrny regulowany czas otwarcia: 0,5-25s zakres detekcji: 4 - 10 cm sygnalizacja LED
stanu otwarcia zasilanie diody: 12V DC pobór prądu: czuwanie: 20mA praca: 60mA wymiary:
86x86x7mm (szer./wys./dł.)

GBC - przycisk ewakuacyjny
GBC - Przycisk awaryjnego otwierania drzwi obudowa: ABS styki: NO / NC obciążalność styków:
2A / 30V DC kluczyk do testów (w zestawie) aktywacja wymaga zbicia szybki montaż:
wewnętrzny, natynkowy kolor: zielony stopień szczelności: IP24 temperatura pracy: od −30°C
do +70°C wymiary: 86x51x86mm (szer./dł./wys.)

GBC DPDT - przycisk ewakuacyjny
GBC DPDT - Przycisk awaryjnego otwierania drzwi obudowa: ABS styki: 2x NO / NC
obciążalność styków: 3A / 50V DC kluczyk do testów (w zestawie) aktywacja wymaga zbicia
szybki montaż: wewnętrzny, natynkowy kolor: zielony stopień szczelności: IP24 niezależna
sygnalizacja dwóch urządzeń wymiary: 86x86x45mm (szer./wys./dł.)

GBC RES - przycisk ewakuacyjny
GBC RES - Przycisk awaryjnego otwierania drzwi obudowa: ABS styki: NO / NC obciążalność
styków: 2A / 30V DC resetowany kluczykiem (w zestawie) aktywacja nie wymaga zbicia szybki
montaż: wewnętrzny natynkowy kolor: zielony stopień szczelności: IP24D temperatura pracy:
od −30°C do +70°C wymiary: 87,5x56,5x87,5mm (szer./dł./wys.)

Dodatkowy kluczyk do GBC RES
Kluczyk do przycisku ewakuacyjnego Przeznaczony do przycisków ewakuacyjnegych serii GBC
RES Restartowanie aktywacji przycisku

Dodatkowy kluczyk do GBC
Kluczyk do przycisku ewakuacyjnego Przeznaczony do przycisków ewakuacyjnegych serii GBC
Restartowanie aktywacji przycisku
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Szybka do GBC

8888/1

5,00 zł

6,15 zł

3830

30,00 zł

36,90 zł

3830/S

30,00 zł

36,90 zł

0377

37,00 zł

45,51 zł

3839/B

34,00 zł

41,82 zł

6476

39,00 zł

47,97 zł

Dodatkowa szybka do przycisku awaryjnego Przeznaczona do przycisków serii GBC Wymiary:
77×39mm (szer./wys.)

Uchwyt montażowy BB-820
Metalowa obudowa do montażu przycisku BB820 do montażu natynkowego przycisków
dedykowane przyciski: dla BB-820: EB-820W, EB-820WLED dla BB-820/S: EB-820W/S materiał:
metal wymiary (szer./wys./gł.): BB-820: 50x86x25mm BB-820/S: 35x90x25mm

Uchwyt montażowy BB-820/S
Metalowa obudowa do montażu przycisku BB820 do montażu natynkowego przycisków
dedykowane przyciski: dla BB-820: EB-820W, EB-820WLED dla BB-820/S: EB-820W/S materiał:
metal wymiary (szer./wys./gł.): BB-820: 50x86x25mm BB-820/S: 35x90x25mm

Uchwyt montażowy BK-11A
Aluminiowa obudowa do montażu przycisku BK11A materiał: aluminium do montażu
natynkowego przycisków dedykowane przyciski: BT-7A/P, BT-7A/PN wymiary: 50x86x27mm
(szer./wys./gł.)

Uchwyt montażowy BB-K2-IR
Metalowa obudowa do montażu przycisku BBK2IR do montażu natynkowego przycisków
dedykowane przyciski: EB-K2-IR, EB-K2-TD materiał: metal wymiary: 86x86x27mm
(szer./wys./gł.)

Uchwyt montażowy BK-1A
Metalowa obudowa do montażu przycisku BK1A materiał: metal do montażu natynkowego
przycisków dedykowane przyciski: BT-1A wymiary: 50x86x25mm (szer./wys./dł.)
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Uchwyt montażowy BB-K3

1083

35,00 zł

43,05 zł

4367

20,00 zł

24,60 zł

4671

22,00 zł

27,06 zł

8641

48,00 zł

59,04 zł

3824

55,00 zł

67,65 zł

Metalowa obudowa do montażu przycisku EB820 materiał: metal do montażu natynkowego
przycisków dedykowane przyciski: EB-K3, EB-K3LED wymiary: 50x86x45mm (szer./wys./gł.)

Przycisk wyjścia BT-2DN
Plastikowy przycisk zwalniający drzwi BT2DN obudowa: ABS styk: NO / NC obciążalność
styków: 3A / 36V DC montaż: podtynkowy kolor: biały element luminescencyjny na
przełączniku wymiary: 86x86x9mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 24 miesiące

Przycisk wyjścia BT-2DSN
Plastikowy przycisk zwalniający drzwi BT2DSN obudowa: ABS styk: NO / NC obciążalność
styków: 3A / 36V DC montaż: natynkowy kolor: biały element luminescencyjny na przełączniku
wymiary: 86x86x25mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 24 miesiące

Przycisk wyjścia BT-7A
Przycisk zwalniający drzwi BT7A / BT7AN obudowa: aluminium styk: NO obciążalność styków:
1A / 30V DC montaż: podtynkowy kolor: srebrny wymiary: 50x86x4mm (szer./wys./dł.) w
modelu BT-7AN: styk: NO / NC podświetlenie LED przycisku zasilanie diody: 12V DC gwarancja:
24 miesiące

Piezoelektryczny przycisk wyjścia EB-820W
Wodoodporny przycisk zwalniający drzwi EB-820W / EB-820WLED obudowa: metalowa styk:
NO obciążalność styków: 1A / 30V DC montaż: podtynkowy / natynkowy z puszką BB-820
kolor: srebrny klasa szczelności: IP68 temperatura pracy: -20°C ~ 50°C w modelu
EB-820WLED: podświetlenie LED przycisku (czerwone, zielone) zasilanie diody: 12V DC
wymiary: (szer./wys./gł.) EB-820W / EB-820WLED: 50x86x20mm EB-820W/S: 35x90x20mm
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Piezoelektryczny przycisk wyjścia EB-820WLED

3824/LED

69,00 zł

84,87 zł

4045

50,00 zł

61,50 zł

6055

82,00 zł

100,86 zł

4639

73,00 zł

89,79 zł

3941

8,00 zł

9,84 zł

Cena netto

Cena brutto

26,71 zł

32,85 zł

Wodoodporny przycisk zwalniający drzwi EB-820W / EB-820WLED obudowa: metalowa styk:
NO obciążalność styków: 1A / 30V DC montaż: podtynkowy / natynkowy z puszką BB-820
kolor: srebrny klasa szczelności: IP68 temperatura pracy: -20°C ~ 50°C w modelu
EB-820WLED: podświetlenie LED przycisku (czerwone, zielone) zasilanie diody: 12V DC
wymiary: (szer./wys./gł.) EB-820W / EB-820WLED: 50x86x20mm EB-820W/S: 35x90x20mm

Przycisk BT-1B
Metalowy przycisk zwalniający drzwi BT1B obudowa: metalowa styk: NO / NC obciążalność: 3A
/ 36V DC montaż: podtynkowy / natynkowy z puszką BB-K2-IR kolor: srebrny wymiary:
86x86x9mm (szer./wys./dł.) elementy współpracujące z BT-1B: zwory magnetyczne

Przycisk wyjścia BT-8B
Metalowy przycisk zwalniający drzwi BT 8B obudowa: metalowa styk: NO / NC obciążalność
styków: 1A / 30V DC montaż: podtynkowy / natynkowy z puszką BB-K2-IR kolor: srebrny
wymiary: 86x86x9mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 24 miesiące

GBC RES 2PRZEK - przycisk ewakuacyjny
GBC RES 2PRZEK - Przycisk awaryjnego otwierania drzwi z dwoma odseparowanymi stykami
obudowa: ABS styki: 2x NO / NC obciążalność styków: 2A / 30V DC tryb pracy: bistabilny,
zatrzask resetowany kluczykiem (w zestawie) aktywacja nie wymaga zbicia szybki montaż:
wewnętrzny, natynkowy kolor: zielony stopień szczelności: IP24D temperatura pracy:
od −30°C do +70°C wymiary: 87,5x56,5x87,5mm (szer./dł./wys.)

Uchwyt montażowy BB-K1-P
Obudowa do montażu przycisku BBk1P materiał: ABS do montażu natynkowego przycisków
dedykowane przyciski: EB-K1-P, EB-K1L-P wymiary: 86x86x34mm (szer./wys./gł.)

Akcesoria, transformatory

Kod produktu

Kontakt do drzwi T/6906

8870

współpraca z każdym rodzajem drzwi rodzaj: ześlizgowy montaż w dowolnym miejscu
ościeżnicy dwu stykowy podkładki w zestawie gwarancja: 24 miesiące
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Kontakt 4 stykowy 6909

5462

37,49 zł

46,11 zł

1896

26,71 zł

32,85 zł

9020

46,00 zł

56,58 zł

1254

52,00 zł

63,96 zł

4301

43,00 zł

52,89 zł

1907/50

14,20 zł

17,47 zł

Kontakt 4 stykowy 6909 do drzwi współpraca z elektrozaczepami rewersyjnymi rodzaj:
stykowy montaż od strony zawiasów cztero stykowy gwarancja: 24 miesiące wymiary:
82x13mm (wys./szer)

Kontakt 3 stykowy 6908
Kontakt 3 stykowy 6908 do drzwi współpraca z elektrozaczepami rewersyjnymi rodzaj:
stykowy montaż od strony zawiasów trzy stykowy wymiary: 62x13mm (wys./szer) gwarancja:
24 miesiące

AWT027 - transformator 10VA/11,5V/14V AC/AC
AWT027 - 10VA/11,5V/14V - Transformator o mocy 10VA i klasie szczelności IP64,
przystosowany do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: 11,5V lub 14V
transformator: 10VA napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz nominalne napięcie i prąd wyjściowy
pod obciążeniem: 11.5V/0.8A; 14V/0.6A prąd nominalny uzwojenia pierwotnego: 0.06A
bezpiecznik termiczny 130&degC stopień ochrony: IP64 do montażu na płaskim podłożu
przeznaczenie: elektrozaczepy, domofony itp. temperatura pracy: -10&degC ÷ 40&degC
wymiary: 80x63x49mm gwarancja: 24 miesiące

AWT053 - transformator TRP 20VA/12V/14V AC/AC
AWT053 - TRP 20VA/12V/14V - Transformator o mocy 20VA, przystosowany do zasilania
urządzeń wymagających napięcia AC: 12V lub 14V transformator: 20VA napięcie zasilania:
230V AC / 50Hz nominalne napięcie i prąd wyjściowy pod obciążeniem: 12V/1.6A; 14V/1.4A /
AC prąd nominalny uzwojenia pierwotnego: 0.12A bezpiecznik termiczny 130ºC obudowa:
zewnętrzna, klasa szczelności IP30 do montażu na szynie DIN wymagany uchwyt AWO466
materiał obudowy: PC/ABS złącza podłączeniowe: AWG 24-12 2,5mm kw. wymiary: 72 x 115 x
70mm gwarancja: 24 miesiące

Osłona przewodu DL-2
materiał: metal średnica wewnętrzna: Ø8mm długość: 410mm gwarancja: 24 miesiące

Osłona na przewód MC T2
Osłona MC T do zabezpieczenia przewodów czujników materiał: stal nierdzewna średnica:
zewnętrzna: 8mm wewnętrzna: 6mm maksymalna średnica przewodu: 4mm dostępne
długości: 0.5m / 2m gwarancja: 24 miesiące
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Osłona na przewód MC T7

1907

39,85 zł

49,02 zł

5463

118,33 zł

145,55 zł

0116

100,00 zł

123,00 zł

2797

213,00 zł

261,99 zł

3521/M

4,50 zł

5,54 zł

4048

72,00 zł

88,56 zł

3521/D

2,92 zł

3,59 zł

Osłona MC T do zabezpieczenia przewodów czujników materiał: stal nierdzewna średnica:
zewnętrzna: 8mm wewnętrzna: 6mm maksymalna średnica przewodu: 4mm dostępne
długości: 0.5m / 2m gwarancja: 24 miesiące

Osłona 6918 na przewód
Osłona Kablowa 6918 wpuszczana w proﬁl materiał: metal średnica zewnętrzna: Ø14mm
długość pancerza: 150mm montaż od strony zawiasów wymiary korytka: 290x16x25mm
(szer./wys./gł.) gwarancja: 24 miesiące

Przełącznik kluczowy KS-1N
Przełącznik kluczykowy KS1N obudowa: metalowa styk: NO i NC obciążalność styków: 3A
/ 36V DC montaż: podtynkowy / natynkowy z puszką BB-K2-IR zasilanie diody: DC 12V
kolor: srebrny dioda informacyjna LED tamper antysabotażowy wymiary: 86x86x9mm
(szer./wys./dł.)

Metalowy przełącznik kluczowy KS-2
Przełącznik kluczykowy KS2 obudowa: metalowa dwa styki NO / NC (left, right) obciążalność
styków: 3A / 36V DC montaż: natynkowy kolor: srebrny 3 klucze w zestawie
wymiary: 86×86×48,5mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 24 miesiące

Buzer piezoelektryczny FY248L
przetwornik piezoelektryczny poziom dźwięku: 85dB częstotliwość rezonansowa: 3,9kHz
(FY248L) 5kHz (WEC3215) wyprowadzone przewody montaż: na panel prąd pracy: 15mA
napięcie pracy: 3 ~ 24V (FY248L) 3 ~ 28V (WEC3215) wymiary: ø22,7x12mm (FY248L)
ø38x14mm (WEC3215)

Osłona przewodu DL-1
materiał: metal średnica wewnętrzna: Ø8mm długość: 500mm

Buzer piezoelektryczny WEC3215
przetwornik piezoelektryczny poziom dźwięku: 85dB częstotliwość rezonansowa: 3,9kHz
(FY248L) 5kHz (WEC3215) wyprowadzone przewody montaż: na panel prąd pracy: 15mA
napięcie pracy: 3 ~ 24V (FY248L) 3 ~ 28V (WEC3215) wymiary: ø22,7x12mm (FY248L)
ø38x14mm (WEC3215)
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