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Elslutbleck är den produkt som används mest inom elektrisk låsning. Solid elslutbleck klarar över en 
miljon öppningar och håller en hög brythållfasthet, samt är manipulationsskyddade.

Olika säkerhetsnivåer för olika krav
Då Solid elslutbleck finns i 3 olika säkerhetsklasser, Enkla, Standard och Extrakraftiga kan alltid rätt 
produkt tas fram efter objektets art och kundens behov.

Brandsäkerhet
Elslutbleck kan oftast användas i brandklassade dörrar, som ska hållas stängda för att minska sprid-
ning av brand.

Ett flertal funktioner
Solid elslutbleck finns med ett antal olika funktioner. Kan vara konstruerat så att dörren är låst eller 
olåst i strömlöst läge. Har elslutblecket en kolvkontakt ges en indikering om dörren är öppen eller 
stängd och med en ankarkontakt kan man avgöra om dörren är låst / olåst.

Låsning med kontroll och flexibilitet
Eltryckeslås har ett stort användningsområde, från lätta innerdörrar till tunga ytterdörrar där en 
snabb låsfunktion är ett krav. Med eltryckeslås erhålls en fjärrstyrd daglåsning där den beprövade 
mekaniska säkerheten ej går förlorad. Ett eltryckeslås kan användas tillsammans med de flesta styr-
funktioner på marknaden, t.ex. passersystem, tidur och kodlås.

Elektriskt lås - och manuellt
Eltryckeslås med rättvänd funktion öppnas då spänning tillförs och dörren kan öppnas med trycke 
eller draghandtag. Användaren får information om låsets läge via inbyggda mikrobrytare. Självklart 
kan man öppna låset med en cylinder eller vred.

Snabb öppning och säker stängning
En utmärkande egenskap för eltryckeslås är den snabba öppningen. En fjärrstyrd daglåsning erhålls 
där den mekaniska säkerheten inte går förlorad.

Utrymning
Låset finns även med omvänd funktion, dvs. att när strömmen bryts öppnas låset och förblir olåst 
så länge strömmen är bruten.

Låsning med kontroll och säkerhet
Lås med motorstyrd regel är det bästa möjliga alternativ där det krävs säker låsning. Motorlås låses 
endast när dörren är helt stängd och passar både modul- och smalprofildörrar.

Öppnas elektriskt eller manuellt
Låsets kolv styrs med en motor via en styrenhet vid såväl låsning som upplåsning. Låset kan även 
manövreras mekaniskt med nyckel eller vred och vissa lås klarar av både dag- och nattlåsning.

Skalskydd
En dörr utrustad med ett motorlås utgör en viktig del av ett stabilt och pålitligt skalskydd. När 
arbetsdagen är slut så tar motorlåset hand om säkerheten och låser automatiskt byggnaden för 
natten.
Bank och post
Där stor mängder valuta och värdepapper förvaras ska högsta möjliga låsnivå vara ett bas- krav. 
Motorlås uppfyller fordringar enligt SS 3079, klass 3.
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