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Säkerheten kommer naturligtvis alltid 
i första hand

Vi erbjuder säkerhetsprodukter av 
högsta kvalitet. Vår interna utveck-
ling och produktion följer, precis 
som de företag vi samarbetar med, 
högt ställda krav. 

Vi utvecklar våra produkter i Eskilstuna, 
en stad som är välkänd för sin långa 
historia inom låsutveckling.

Denna tradition återspeglas i Exma 
Rapid; produkten är en väletablerad 
standard på många högsäkerhetsan-
läggningar.

Detta motoriserade slutbleck an-
vänds ofta tillsammans med andra sys-
tem, till exempel kontrollenheten A1D, 
som erbjuder högsta säkerhetsnivå 
genom kryptering och LonWorks- 
kommunikation. 

Exma Rapid kan användas helt 
fristående och är givetvis också fullt 
kompatibelt med våra egna läsare, till 
exempel Exma MiniRead.

Säkert och certifierat
Certifikat och intyg är självklart oerhört 
viktigt för såväl oss på Exma som för 
våra kunder. Rapid uppfyller SS-EN 
14846 med certifikat 10-581.

Låsmästararvet från Eskilstuna gör 
sig påmint våra produkter; Exma Rapid 
erbjuder förstklassig svensk kvalitet 
med lång hållbarhet.  

Säkerheten styr valet av lösning
Våra produktlinjer är både skalbara och 
anpassningsbara, vilket gör det enkelt 
för våra kunder att själva bestämma hur 
de vill hantera sitt låssystem. 

Samtidigt som trådbundna system 
erbjuder central kontroll innebär de ökad 
sårbarhet. Därför har vi valt att istället 
fokusera på stand alone-produkter.



Våra system lönar sig för 
kunden

Smartast i längden
Genom att satsa på ett Exma Rapid, 
utveklat enligt svenska standarder i 
låsstaden Eskilstuna, investerar du i ett 
system som håller länge och därmed 
ger en attraktiv prislapp i det längre 
perspektivet.

Modern elektronik
Elektroniken, som är en central del 
i Exma Rapid, är ett område där vi 
lägger mycket tid på när det kommer till 
utveckling. 

Förutom att vi själva sitter på såväl 
erfarenhet som hög kompetens arbetar 
vi också tätt i anslutning till närliggande, 
lokala samarbetspartners.

Smidigt att använda
Säkerhet och godkännanden är givetvis 
centralt hos Rapid, precis som hos våra 
andra produkter. 

Samtidigt lägger vi också väldigt 
mycket vikt vid användarvänlighet. Våra 
produkter ska vara lika enkla att använ-
da som de är säkra.
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Certificate of constancy of performance 
 

2391-CPR-18-404 
 
 

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the 
Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product 

 

Electromechanically operated locks and striking plates 
 

for use on fire and smoke compartmentation doors fitted with door closing devices, to enable such doors to close reliably 
and thus achieve self-closing in the event of fire. For use on locked fire doors to maintain the fire integrity of the door 

assembly. With product name, conditions and performance as specified on page 2 in this certificate; 
 

placed on the market under the name or trade mark of 
 

EXMA Säkerhetssystem AB  
 Filargatan 6, SE-632 29 Eskilstuna, Sweden 

 
and produced in the manufacturing plant(s) 

 

19-405 
 

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described 
in Annex ZA of the standard(s) 

 

EN 14846:2008 
 

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted 
by the manufacturer is assessed to ensure the 

 

constancy of performance of the construction product. 
 

This certificate was first issued on 2019-08-28 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the 
construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless 
suspended or withdrawn by the notified product certification body. 
 

Stockholm 2019-08-28 

 
Mårten Wallén 

Managing Director 
 

 Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, Tegeluddsvägen 100, SE-115 28 Stockholm, Sweden 
 
 

 

 
 
 
 

   

 
 

Enligt “Certifieringsbestämmelser Produktcertifiering”  
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, Tegeluddsvägen 100, 115 28 Stockholm 

 
 

Nr 10-581 
 

Elektromekaniskt manövrerade lås och slutbleck 
Exma Rapid 

 
uppfyller kraven i Security electrical manipulation grade 3 enligt  

SS-EN 14846:2008 utg. 1 
 
1 
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Category 
of use 

Durability 
and load 
on 
latchbolt 

Door mass 
and closing 
force 

Suitability 
for use on 
fire/smoke 
doors 

Safety 

Corrosion 
resistance, 
temperature 
and humidity 

Security and 
drill resistance 

Security 
electrical 
function 

Security 
electrical 
manipulation 

3 C 0 B 0 M 5 1 3 
 

Certifikatsinnehavare är 
 

Exma Säkerhetssystem AB 
Filargatan 6 , Eskilstuna 

 
Certifikatet gäller 

2019-05-28 till och med 2020-12-31 

 

Stockholm den 2019-05-28 

 
Mårten Wallén 

Verkställande direktör 

 
 
 
 

  

  

 

According to “Certification regulations Product Certification”  
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, Tegeluddsvägen 100, 115 28 Stockholm, Sweden 

 
 
 

No 19-474 
 
 

Electromechanical locking plate 
Exma Rapid 

 
 

Fulfils the requirements in Class 3 according to  

SSF 3522, utgåva 2 
 

Certificate holder is 
 

Exma Säkerhetssystem AB  
Filargatan 6 -, Eskilstuna 

 
 

Certificate is valid 
2020-06-16 until 2024-12-19 

 
 

Stockholm 2020-06-16 

 
Mårten Wallén 

Managing Director 

Certifikat
SS-EN 14846, SSF 3522 och CPR.



Specifikationer för Rapid

Certifierad enl. SS-EN14846 Ja

Certifikatnr 10-581, SSF 3522, 
CPR

Drivspänning 18-24V DC Filtrerad 
likspänning

Strömförbrukning vid vila 85 mA

Strömförbrukning vid gång 300 mA

Strömförbrukning vid motorstart. (50 mS) 500mA

Temperaturområde  -20°C – +60°C

Låsningstid c:a 0,3 sek

Klimattestad 240 tim i saltdimkammare Ja

Material Rostfritt 

Brythållfasthet i träkarm Grade 3

Antal låsningscykler vid normal drift > 1000 000

Kodad kommunikation Ja

med Styrenhet A1D Ja

med MiniRead Ja

med Dorma motorlås i Protonserien Ja

Storlek, BxHxD 26x180x34 mm

Storlek, med stolpe, BxHxD 39x245x39 mm

Exma Säkerhetssystem AB, Filargatan 6, 632 29 ESKILSTUNA. Telefon: 016-14 16 80 
Mail: kontakt@exma.se   Hemsida: www.exma.se
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