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Elektrozaczepy Befo –  
BERA ASSA ABLOY 
 
Elektrozaczepy BeFo symetryczne uniwersalne 
wykonane są z wysokiej jakości materiałów odpornych 
na uszkodzenia mechaniczne, na ścieranie i wpływ 
warunków atmosferycznych co zapewnia im długą i 
bezawaryjną pracę. 
 
Uniwersalność tych zaczepów pozwala na szerokie ich 
zastosowanie przy użyciu odpowiedniej listwy 
montażowej do drzwi prawych i lewych, metalowych, 
drewnianych, aluminiowych, PCV jak również różnego 
rodzaju krat, furtek i bram. 
 
Posiadają możliwość regulacji zapadki w zakresie 3 mm. 
Temperatura pracy: -15ºC - +40ºC 
 
Przeznaczone są do zastosowania w dowolnych 
systemach kontroli dostępu, zamków szyfrowych, 
zamków na karty zbliżeniowe, do zdalnego otwierania z 
pilota, domofonów i wideodomofonów. 

 
 

Typy Elektrozaczepów Befo:  
 

� standardowy 
� z wyłącznikiem 
� z pamięcią  
� z wyłącznikiem i pamięcią 
� nisko prądowy, o niskim poborze prądu 
� standardowy z czujnikiem sygnalizacji otwarcia 

lub zamknięcia drzwi 
� standardowy z czujnikiem sygnalizacji otwarcia 

lub zamknięcia drzwi i z wyłącznikiem 
� standardowy z czujnikiem sygnalizacji otwarcia 

lub zamknięcia drzwi i z pamięcią 
� standardowy z czujnikiem sygnalizacji otwarcia 

lub zamknięcia drzwi wyłącznikiem i pamięcią 
� rewersyjny standardowy 
� rewersyjny z czujnikiem sygnalizacji otwarcia lub 

zamknięcia drzwi 
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Rodzaje Elektrozaczepów  BeFo Profi pod względem zasilania i poboru prądu:  
 

Seria Zasilanie Pobór prądu 

Befo 12 
Befo 212 

12V DC / AC w zakresie 9 – 12V 
(napięcie stałe lub zmienne)  

12V AC - 300mA 
12V DC - 600mA 

Befo 112 
Befo 2112 

12V DC (napięcie stałe) – nisko prądowy 
w zakresie 12V +/– 10%  

220-230mA 

Befo BF 312 
Befo 3212 

12V DC (napięcie stałe) - rewersyjny 170mA 

Befo 24 
Befo 224 

24V DC (napięcie stałe) w zakresie 20 - 24V  
 

115mA 

Befo 324 
Befo 3224 

24V DC (napięcie stałe) - rewersyjny 
 

90mA 

 
 
 
 

Elektrozaczepy standardowe (NC) - w których, zwolnienie blokady - zapadki następuje po 
podaniu napięcia na cewkę elektrozaczepu. 
 
Elektrozaczepy z wyłącznikiem - posiadają specjalny przełącznik, który można ustawić w 
położenie OTWARTE lub ZAMKNIĘTE pozwalający na czasowe, trwałe odblokowanie 
elektrozaczepu, na przykład w sytuacji, kiedy zabezpiecza on wejście do biura czy firmy, które 
w godzinach pracy powinno być odblokowane. W stanie OTWARTE można przechodzić przez 
drzwi przez dowolny czas bez podawania impulsów elektrycznych. W stanie ZAMKNIĘTE 
pracuje standardowo jak inne modele zaczepów elektromagnetycznych. 
 
Elektrozaczepy z pamięcią - wyposażone są w mechanizm (pamięć mechaniczną – bolec  
umieszczony w zapadce elektrozaczepu) zwalniający zapadkę do pozycji OTWARTE po podaniu 
krótkiego impulsu napięcia i utrzymujący ten stan do momentu jednorazowego otwarcia i 
ponownego zamknięcia drzwi. Stosowane są w sytuacji, kiedy zastosowane jest urządzenie 
sterujące elektrozaczepem impulsowo, lub wymagane jest oszczędne gospodarowanie energią. 
Do prawidłowej pracy pamięci mechanicznej w elektrozaczepie należy zwrócić szczególną 
uwagę aby po zamknięciu język zapadki zamka podklamkowego naciskał na bolec pamięci 
mechanicznej w elektrozaczepie. 
 
Elektrozaczepy z wyłącznikiem i pamięcią – posiadają jednocześnie dwie funkcje 
elektrozaczepu z wyłącznikiem i elektrozaczepu z pamięcią 
 
Elektrozaczepy z czujnikiem – (monitoringiem) wyposażone są w mechanizm, który 
pozwala na uzyskanie informacji o stanie otwarcia, lub zamknięcia drzwi, trzy stykowy 
mikroprzełącznik – jeden styk wspólny (COM) , dwa styki (NO/NC) zwarte lub rozwarte ze stykiem 
wspólnym w zależności od położenia specjalnej blaszki wykonanej z odlewu stopu na którą naciska język 
zamka podklamkowego kiedy drzwi są zamknięte, blaszka zmienia położenie i stan styków po otwarciu 
drzwi kiedy języka zamka nie  ma  w zapadce elektrozaczepu. 

 
 
Elektrozaczepy rewersyjne (NO) - zwolnienie blokady następuje po zdjęciu napięcia z cewki 
elektrozaczepu, przeznaczony jest do systemów zabezpieczeń o podwyższonym poziomie 
bezpieczeństwa ( kina, szpitale, instytucje użyteczności publicznej). Wejście pozostaje 
zamknięte, jeżeli podane jest napięcie na cewkę elektrozaczepu 
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Elektrozaczepy BeFo – seria 12 
 
 

Elektrozaczep Befo 1211  
 

Symbol 1211 

Model  standardowy (NC) 

 Napięcie 12 V AC/DC   

 Pobór prądu 300 mA / 600 mA 

 
 

Elektrozaczep Befo 1211MB z wyłącznikiem 

 

Symbol 1211MB 

Model  z wyłącznikiem (NC) 

Napięcie 12 V AC/DC   

Pobór prądu 300 mA / 600 mA 
 

 
 

Elektrozaczep Befo 1221 z pamięcią 

 

Symbol 1221 

Model  z pamięcią (NC) 

Napięcie 12 V AC/DC   

Pobór prądu 300 mA / 600 mA 
 

 
 

Elektrozaczep Befo 1221MB z wyłącznikiem i 
pamięcią 

 

Symbol 1221MB 

Model  z wyłącznikiem i pamięcią (NC) 

Napięcie 12 V AC/DC   

Pobór prądu 300 mA / 600 mA 
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Elektrozaczepy BeFo – seria 112  
o niskim poborze prądu 
 

Elektrozaczep Befo 11211 niskoprądowy 

 

Symbol 11211 

Model  niskoprądowy standardowy (NC) 

 Napięcie 12 V DC   

 Pobór prądu 220 mA  - 230 mA 

 
 

Elektrozaczep Befo 11211MB niskoprądowy z 
wyłącznikiem 

 

Symbol 11211MB 

Model  niskoprądowy z wyłącznikiem (NC) 

Napięcie 12 V DC   

Pobór prądu 220 mA  - 230 mA 
 

 
 

Elektrozaczep Befo 11221 niskoprądowy z 
pamięcią 

 

Symbol 11221 

Model  niskoprądowy z pamięcią (NC) 

Napięcie 12 V DC   

Pobór prądu 220 mA  - 230 mA 
 

 
 

Elektrozaczep Befo 11221MB niskoprądowy z 
wyłącznikiem i pamięcią 

 

Symbol 11221MB 

Model  
niskoprądowy z wyłącznikiem i 
pamięcią (NC) 

Napięcie 12 V DC   

Pobór prądu 220 mA  - 230 mA 
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Elektrozaczepy Befo – seria 212 
z czujnikiem 
 

Elektrozaczep Befo 21211 z czujnikiem 

 

Symbol 21211 

Model  z czujnikiem standardowy (NC) 

 Napięcie 12 V AC/DC   

 Pobór prądu 300 mA / 600 mA 

 
 

Elektrozaczep Befo 21211MB z czujnikiem i 
wyłącznikiem 

 

Symbol 21211MB 

Model  z czujnikiem i wyłącznikiem (NC) 

Napięcie 12 V AC/DC   

Pobór prądu 300 mA / 600 mA 
 

 
 

Elektrozaczep Befo 21221 z czujnikiem i pamięcią 

 

Symbol 21221 

Model  z czujnikiem i pamięcią (NC) 

Napięcie 12 V AC/DC   

Pobór prądu 300 mA / 600 mA 
 

 
 

Elektrozaczep Befo 21221MB z czujnikiem, 
wyłącznikiem i pamięcią 

 

Symbol 21221MB 

Model  
z czujnikiem, wyłącznikiem i pamięcią 
(NC) 

Napięcie 12 V AC/DC   

Pobór prądu 300 mA / 600 mA 
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Elektrozaczepy Befo – seria 2112  
z czujnikiem o niskim poborze prądu 
 

Elektrozaczep Befo 211211 z czujnikiem  
niskoprądowy 

 

Symbol 2112-11 

Model  
z czujnikiem niskoprądowy 
standardowy (NC) 

 Napięcie 12 V DC   

 Pobór prądu 220 mA  - 230 mA 

 
 

Elektrozaczep Befo 211211MB z czujnikiem  
niskoprądowy z wyłącznikiem 

 

Symbol 211211MB 

Model  
z czujnikiem niskoprądowy z 
wyłącznikiem (NC) 

Napięcie 12 V DC   

Pobór prądu 220 mA  - 230 mA 
 

 
 

Elektrozaczep Befo 211221 z czujnikiem  
niskoprądowy z pamięcią 

 

Symbol 211221 

Model  
z czujnikiem niskoprądowy z pamięcią 
(NC) 

Napięcie 12 V DC   

Pobór prądu 220 mA  - 230 mA 
 

 
 

Elektrozaczep Befo 21121MB z czujnikiem  
niskoprądowy z wyłącznikiem i pamięcią 

 

Symbol 211221MB 

Model  
z czujnikiem niskoprądowy z 
wyłącznikiem i pamięcią (NC) 

Napięcie 12 V DC   

Pobór prądu 220 mA  - 230 mA 
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Elektrozaczepy Befo – seria 32  
rewersyjne 
 

Elektrozaczep Befo 31211 rewersyjny 

 

Symbol 31211 

Model  rewersyjny (NO) 

 Napięcie 12 V DC   

 Pobór prądu 170 mA   

 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrozaczepy BeFo – seria 3212  
rewersyjny z czujnikiem  
 

Elektrozaczep Befo 321211  rewersyjny z 
czujnikiem  
 

Symbol 321211 

Model  Rewersyjny z czujnikiem (NO) 

 Napięcie 12 V DC   

 Pobór prądu 170 mA   
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Elektrozaczepy BeFo – napięcie 24 V 
seria 24   
 
 

Nazwa Symbol Model Napięcie Pobór prądu 

Elektrozaczep Befo 2411 standardowy (NC) 24 V DC   115 mA 

Elektrozaczep Befo 2411MB z wyłącznikiem(NC) 24 V DC   115 mA 

Elektrozaczep Befo 2421 z pamięcią (NC) 24 V DC   115 mA 

Elektrozaczep Befo 2421MB 
z wyłącznikiem i 
pamięcią (NC) 

24 V DC   115 mA 

 
 

Elektrozaczepy BeFo – napięcie 24 V 
seria 224 z czujnikiem 

 
 

Nazwa Symbol Model Napięcie Pobór prądu 

Elektrozaczep Befo 22411 
z czujnikiem 
standardowy (NC) 

24 V DC   115 mA 

Elektrozaczep Befo 22411MB 
z czujnikiem i 
wyłącznikiem(NC) 

24 V DC   
115 mA 

Elektrozaczep Befo 22421 
z czujnikiem i 
pamięcią (NC) 

24 V DC   115 mA 

Elektrozaczep Befo 22421MB 

z czujnikiem,  
wyłącznikiem i 
pamięcią (NC) 

24 V DC   115 mA 

 

Elektrozaczepy Befo – rewersyjne  
napięcie 24 V seria 324,  
seria 3224 z czujnikiem   
 

Nazwa Symbol Model Napięcie Pobór prądu 

Elektrozaczep Befo 32411 rewersyjny (NO) 24 V DC   90 mA 

Elektrozaczep Befo 322411 
rewersyjny (NO) z 
czujnikiem 

24 V DC   
90 mA 

 
 
 
Elektrozaczepy  Befo Profi posiadają znak CE   
Oznakowanie CE informuje, że wyrób jest zgodny z europejskimi normami technicznymi. 
[ 89/336/CEE - 92/31/CE – 89/13/CE ]. 
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Wymiary: wysokość - 75 mm (82 mm  z czujnikiem), szerokość – 20 mm, głębokość – 28 mm 

    


