
Exma Rapid är ett motoriserat slut-
bleck som monteras i dörrkarmen  
för säker, kontrollerad låsning.
Motorn styr den härdade spärrplattan 
vilket ger ett högt skydd av säkerhet 
både vad gäller brythållfasthet och 
borrskydd.

Exma Rapid består av tre grund
enheter: ett motoriserat slutbleck,  
en monteringsstolpe och en styrenhet. 
Dessa enheter är testade och uppfyller 
kraven enligt SS-EN 14846:2008.
Använd Exma Rapid där kraven på 
kontroll och säkerhet är extra höga så 
som anstalter, tingsrätter och banker. 
Exma Rapid kan med fördel användas 
tillsammans med, av försäkringsbola
gen godkända, regel, fallregel och 
hakregellås. 

För installationen passande  
monteringsstolpe måste alltid  
väljas. Dessa är anpassade för  
olika profilsystem och låsmodeller. 

• Motorslutblecket är tillverkat i zink 
med rostfri härdad låsmekanism.

• Låsnings, respektive öppningstid är 
cirka 0,3 sekunder. (Vid 24 V DC).

• En detektor som indikerar dörrlåsets 
regel finns inbyggd i slutblecket.

• Dörrlägesgivare ska monteras i dörr/
karm. Denna ger information om 
dörrens status (öppen/stängd).

• Dörrindikering som visar status, låst 
och öppet.

Exma Rapid
Certifierad  
motoriserad låsning
Rapid motorslutbleck erbjuder en stabil 
låsanordning med hög flexibilitet
• Stark och kraftig konstruktion
• Mycket driftsäker
• Klarar tuffa miljöer
• Ingjuten elektronik



 
 
 
 

   

 
 

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 
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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 
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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 

Rapid

Enhet mm
SPECIFIKATIONER FÖR RAPID

Certifikat

SS-EN14846 
nr. 10-581
SSF 3522:  

Utgåva 2
Klass 3 

nr. 10-581
CPR nr. 18-404

Drivspänning

24-30V DC +- 
10% Filtrerad 

och stabiliserad 
likspänning.

Strömförbrukning vid vila 85 mA

Strömförbrukning vid gång 300 mA

Strömförbrukning  
vid motorstart (50 mS) 500 mA

Temperaturområde –20°C till 
+60°C

Låsningstid 0,3 sek

Klimattestad 240 tim  
i saltdimkammare Godkänd

Material Rostfritt / zink

Brythållfasthet i träkarm Grade 3

Antal låscykler vad normat drift > 1000 000

Kodad kommunikation Ja

  med Styrenhet A1D Ja

  med MiniRead Ja

Storlek (BxHxD mm) 26x180x34

Storlek med stolpe (BxHxD mm) 39x245x39

Certifikat SS-EN14846 nr. 
10-581 SSF 3522:  
Utgåva 2 Klass 3 nr.  
10-581 CPR nr. 18-404

Styrenhet A1D
Med styrenhet A1D styrs en eller två 
Rapid monterade i samma dörr.  
A1D erhålls boxmonterad alternativt 
anpassad för montage i rack.

Tillbehör:
• Skyddsbeslag. Täcker urtaget i 

karmen för låsets regel och skyddar 
karm och slutbleckets mekanism 
mot regn och smuts och annan 
åverkan.

• Extra reläkort. Har två programmer
bara växlande reläutgångar. 

• Vridbegränsare. Monteras som 
cylinderförlängare bakom lås
cylindern. Vridbegränsaren gör  
det omöjligt att ta ut nyckeln utan 
att låset är låst. I de fall dörren ska 
ställas olåst utförs detta elektriskt. 

• Fjädervred. Monteras på låset som 
vanligt vred, men innehåller en  
fjäder som alltid ser till att låsets 
regel är utlåst. Exma Rapid monterat 
med fjädervred erbjuder en bekväm 
och enkel utpassage. 

• Dörrindikering. Ger optisk och  
akustisk signal om låsets och  
dörrens status.

Motorslutbleck
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