
EX-91
Solitt elslutbleck  
för entrédörrar

EX-91 är ett solitt och robust standardslutbleck 
för användning i frekvent använda dörrar med 
moderata krav på säkerhet men med höga krav 
på funktion och kvalitet.

Elslutbleck EX-91 har en lång rad av funktioner  
som exempelvis dynamisk ställbart fjädertryck  
på vridfallet, vilket gör att man kan anpassa  
dörrtillhållningskraften utan att tryckeskolv  
används. Speciellt användbart när elslutblecket 
står i ”öppet-läge” under längre tid då man kan  
anpassa dörrtillhållningen utefter övertryck  
eller undertryck

Växlande övervakningskontakter för låskolv i vrid-
fall och för förreglad låsning av vridfallet. Detta är 
standard på alla EX-91-produkterna, vilket  
betyder att EX-91-serien ger full och trygg  
information att dörren är stängd och låst.

Multispänning för EX-91 mellan 12-24 VDC,  
det gör att de passar väl in i alla typer av  
strömmatade passersystem.

Kan användas tillsammans med fallregellås,  
då regeln har plats att gå in genom avsett hål  
i stolpen.

Elslutbleck EX-91 är utvecklat för vårt nordiska 
klimat och för nordiska krav på funktionalitet

EX-91 är testat för minst 200 000 låscykler,  
vilket betyder att det kommer fungera i  
många år framöver

Kraftfullt elslutbleck i standard modell 
med kontroll av låskolvens läge samt  
förreglad låsning av vridfallet.
Multispänning 12-24 VDC.
Slutbleckshus i zink.
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SPECIFIKATIONER FÖR EX-91

Multispänning Ja. 12 - 24 VDC. 
+/- 10%

Cykeltester > 200 000

Temperaturområde –15°C till +40°C

Brythållfasthet 7 000 N

Rättvänd funktion Ja

Rättvänd funktion Ja

Strömförbrukning 12 VDC - 550 mA
24 VDC - 275 mA

EN 14846 3X5D0L201

SPECIFIKATIONER FÖR EX-91

Installationstyp Infälld

Vändbar Ja

Symmetrisk Ja

Längd 93 mm

Bredd 25 mm

Djup 35 mm

Vridfallsdjup 12,2 mm
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