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ELS-10003

12 Vdc

24 Vdc

Inkoppling av kretskort 10003

Spänningsväljare

Felsökning
Problem Trolig orsak Åtgärd
Dörren låser inte Strömmen når inte fram Kontrollera att spänningsväxlarens övergångar

till magnetspolen är riktigt monterade

Strömförsörjningen fungerar Kontrollera anslutningarna
inte korrekt
Strömmen når inte fram till Kontrollera säkringar och anslutningar
strömförsörjningen

Magneten har låg hållkraft För dålig fysisk kontakt mellan Gör rent och ta bort ojämnheter
kontaktytorna hos magnet och ankare

Felaktig kraftförsörjning Kontrollera ingående spänning , att rätt spänning har valts
Kabeln har fel diameter och / eller längd ( spänningsfall )

Magneten brummar Växelström finns närvarande Kontrollera strömförsörjning , olämplig strömförsörjning

Tar lång tid att öppna Strömbrytaren felaktigt monterad Ändra montering ( se kopplingsschema ovan )
)

Magnet

Trafo

Likriktare

AC 230 V

12 / 24
Vdc

FEL
Strömbrytare monterad här
innebär att magneten tar
längre tid att avmagnitisera
sig ( remanens )

Rätt
Strömbrytare
monteras här

VIT

RÖD

Strömförsörjning
12 alt 24 Vdc
Kontrollera
spänningsväljare



Monterings anvisningar
Steg 1 - Vik mallen längs den streckade linjen. ( Använd den Engelska original mallen )

- Placera mallen mot dörr och övre dörrkarm.
- Borra hålen enligt anvisningar på mallen.

Steg 2 - Montera ankaret på dörren med hjälp av 1 gummibricka mellan 2 stålbrickor. ( gummibrickan och
de 2 stålbrickorna fästs på den genomgående sexkant bulten mellan ankaret och dörren.

Steg 3 - Fäst monteringsplattan .
- Justera monteringsplattan så att den bildar en rät vinkel med ankaret.
- Med monteringsplattan som mall borras hålet för kabeln.
- Borra hål för och montera resterande monteringsskruvar.

Steg 4 - Fäst magneten i monteringsplattan med de 2 medföljande M4 skruvarna.

Steg 5 - Installera el kablar enligt instruktionsbladet.O.B.S kontrollera att magneten är
inställd för rätt spänning 12 alternativt 24 Vdc.

Steg 6 - Testa samtliga funktioner hos denna magnet

Tekniska data
Drivspänning. 12 alt 24 Vdc ( likström )
Strömförbrukning 12 Vdc 110mA 24 Vdc 55mA
Hållkraft. ELS-10003 150 Kg

Monterings anvisningar

Viktigt. Vänligen läs nedanstående innan montering av magnet påbörjas.

1. Handskas varsamt med utrustningen, om anliggningsytorna på magnet eller ankare skadas kan det
minska magnetens hållkraft.

2. Magneten monteras stumt i dörrkarmen. Ankaret monteras på dörren med den medföljande
monteringssatsen vilket gör det möjligt för ankaret att röra sig runt sin mittpunkt
Rörligheten gör att ankaret kan kompensera dörr slitage och snedhet.

3. Mallen kan endast användas när dörren står i sitt normala läge.
4. Dra noga fast samtliga skruvar.

Typisk montering: Utåtgående dörrar
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Inåtgående dörrar
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Ankaret monteras i dörren:

Dörr

Hylsa

Gummihylsa

Bricka

Skruv M5 x 35 mm

Styrpinne
Ankare

Hål för hylsa

Hål för styrpinne

VARNING !
Centrumbulten får
inte dras åt för hårt då
ankaret måste kunna
röra sig och få rätt
anliggningsyta mot
magneten.

Tillbehör : ELS-10003

L-konsol justerbar ELS- L1-Micro

Sats Z + L konsol för ELS-ZL1-Micro
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