ABLOY PE580
PE580 Eltryckeslås för utrymning

Användningsområde
ABLOY PE580 rekommenderas till innedörrar på
kommersiella fastigheter, offentliga fastigheter, sjukhus,
utbildningslokaler etc.
Typiska applikationer är dörrar till
• Kontor
• Mötesrum
• Förråd
• Branddörrar (med viss trafik)
• Tekniska utrymmen
Låset är också lämpligt att använda i ytterdörrar i flerbostadsfastigheter. PE580 är lämpligast att använda i dörrar
med en begränsad mängd passager per dygn, och kan
också användas i branddörrar i brandklass upp till EI90.
PE580 är inte lämpligt att använda ihop med dörrautomatik.
PE580 är lämpligt att använda i utrymningsdörrar eftersom
panikutrymningsbeslaget alltid är inkopplat. Låset kan styras
elektriskt från till exempel ett passersystem, eller från en
öppnaknapp eller en timer.

Funktion
PE580 har ställbar rättvänd eller omvänd funktion. Vid
rättvänd funktion öppnas låset med trycket när spänning
tillförs, och kan inte öppnas med trycket när spänningen
är av. Vid omvänd funktion är funktionen den omvända.
Regeln på PE480 skjuts ut automatiskt när dörren stängs.
På PE580 är utsidans handtag elektriskt styrt. Låset kan
alltid öppnas från insidan med panikutrymningsbeslaget
SS-EN1125. För korrekt funktion krävs ett trycke med split
spindle. Mekanisk öppning med cylinder är alltid möjlig.
Egenskaper
PE580 erbjuder flera konfigurationsmöjligheter i ett enda
låshus. Följande mekaniska och elektromekaniska funktioner
kan konfigureras vid installation, beroende på vad som
behövs i form av funktion på aktuellt objekt:
• Vändbart låshus, höger, vänster
• Fallutsprång 14 mm
• Mulitfunktionellt
– 12–24 VDC, STAB
– enkelt omställbart rättvänd/omvänd funktion
– Enkelt omställbart elektrikt/mekaniskt manövrerad sida
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Teknisk data PE580
• Spänning 12–24 V DC (-10 %/+15 %, stab)
• Strömförbrukning:
12VDC
		
24VDC
		
• Mikrobrytare:
		

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Max 550mA
Vila 240mA
Max 270mA
Vila 110mA

Enpoligt växlande
Max 30VDC, 400mA

We reserve the right to correct any printing errors and update the information after printing.
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Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se

M2664.1806

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

