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Napájení 10-24V DC 

Proudový odběr 250mA 

Akustická signalizace dle typu 

Rozměry v mm(s čelní lištou) š 15 x v 170 x h 77(š 22 x v 230 x h 80) 

 
A – Oboustranný otvor pro šroubek na změnu strany panikové kliky 
B – Svorkovnice(připojovací vodiče) pro připojení napětí 10-24V DC 
C – Otvor pro vložení čtyřhranu(dělený čtyřhran) 8x8mm pro kliku 
D – Otvory pro rozetové kování s roztečí 38mm 
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Nastavení zámku L/P(paniková funkce) 
 

- zámek otočíme do polohy závorou vzhůru a vyšroubujeme šroub(imbus bit 
2mm) označený na obrázku písmenem A. Poté našroubujeme šroub na 
stranu, kde bude paniková klika. Vnitřní klika tzv. Paniková se dává směrem 
dovnitř chráněného prostoru(např. byt) a slouží k rychlému otevření dveří. 

 
Funkce zámku 
 

- pokud jsou dveře zavřené, tak je zámek zamknutý. Zvenku je nutno zámek 
odemknout pomocí klíče nebo elektrického impulzu(přivedením napětí na 
svorky označené na obrázku písmenem B). Zevnitř se zámek odemyká 
pouze stiskem kliky. 

 
Montáž zámku 
 

- zámek vkládáme do dveřního otvoru 17x81x 171mm 
- připojíme kabeláž na svorky(připojovací vodiče) označené na obrázku 

písmenem B 
- zámek na dveřích zajistíme šrouby nebo vruty 
- otvorem označeným na obrázku písmenem C vkládáme čtyřhran 8x8mm pro 

kliku(dělený čtyřhran) 
- otvory označené na obrázku písmenem D slouží pro rozetové kování 

s roztečí 38mm 
 
 
 
 
Pozor: 
Zámek se nesmí promazávat. Doporučujeme odbornou montáž. Porušením 
pečetní plomby se zákazník vzdává práva na reklamaci. 
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