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Elektrozaczep GEZE A4000LKB  
12-24/24-48 V AC/DC wzmocniony z 
osłoną zapadki i wyślizgiem, wektorowy  
 
Model wzmocniony z wyjątkową technologią wektorową której zaletą są 
niewielkie wymiary i otwieranie również przy dużym obciążeniu wstępnym na 
zapadkę elektrozaczepu  
 
• Standardowy - normalnie zamknięty (NC) zamknięty bez prądu, otwarcie 

następuje po podaniu napięcia. 
• Specjalna konstrukcja i zastosowana technologia wektorowa umożliwia 

odblokowanie elektrozaczepu nawet przy dużym nacisku wstępnym na 
zapadkę np. uszczelki w drzwiach.  

• System zapadki I.S.T.Kingfix z osłoną i wyślizgiem bez konieczności 
wycinania futryny, z regulacją zapadki w zakresie 3 mm. 

• Zasilanie: 12-24/24-48 V AD/DC. Duży zakres napięcia roboczego dzięki 
zastosowaniu podwójnej cewki 12-24 V AC/DC lub 24-48 V AC/DC 

• Możliwość pracy ciągłej przy zastosowaniu odpowiednich parametrów 
zasilania wg schematu 

• Rozstaw śrub montażowych 52,5 mm.   
• Zalecane listwy montażowe zamknięte lub otwarte.  
• Obudowa symetryczna do drzwi prawych i lewych 

• Małe wymiary 72,6x15,8/17,3/19,9x25 mm 
• Wytrzymałość mechaniczna 5000 N. 
 
 

Dane Techniczne  

Napięcie 12-24/24-48 V AC/DC  

Regulacja zapadki  tak 3 mm 

Zapadka z osłoną i wyślizgiem I.S.T.Kingfix tak 

Praca bez napięcia NC - zamknięty 

Wytrzymałość mechaniczna 5000 N ( ok. 500 kg) 

Wysokość całkowita 72,6 mm 

Szerokość 15,8/17,3/19,9 mm 

Głębokość 25 mm 

Głębokość zapadki 4 mm 

Pobór prądu 12 V  200 mA 

Pobór prądu 24 V (przy podłączeniu 24-48 V) 100 mA 

Dioda ochronna wbudowana tak 

Mikroprzełącznik, czujnik brak 

Dopuszczenie do drzwi dymoszczelnych nie 

Certyfikat do drzwi przeciwpożarowych p.poż nie 

Produkcja IST Niemcy  

Marka GEZE 

Technologia wektorowa tak 

  

 Symbol produktu 

 A4000LKB 
 
Wersja uniwersalna do drzwi lewych i prawych 
Zastosowanie - montaż:  
Uniwersalne, drzwi metalowe, aluminiowe, PCV, drewniane, furtki, futryny bez 
felcowe. Drzwi wyposażone w uszczelki 

 
Sposób podłączenia Zasilanie – Prąd - Praca 

 

 
12 – 24 V AC/DC/ 0,2-0,4A – max 1 min. 
 
10,2 – 13,8 V DC/0,2A – praca ciągła 

 

 
24 – 48 V AC/DC/ 0,1-0,2A – max 1 min. 
 
20,4 – 27,6 V DC/0,1A – praca ciągła 
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