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Zwora Elektromagnetyczna  YALE ASSA ABLOY 

YALE ES06 270 kg zewnętrzna 
 

 

Zwory Elektromagnetyczne - Elektromagnesy w odróżnieniu od 

elektrozaczepów nie posiadają ruchomych elementów mechanicznych, składają się z dwóch 

elementów- rdzenia z nawiniętą cewką stanowiącego elektromagnes oraz płytki zwierającej 

montowanej na ruchomym skrzydle drzwi. 

     

Zwora Elektromagnetyczna YALE ES06 270 kg 

YALE US06-VL z czujnikiem Hall sens, zewnętrzna  
 
Zwora Elektromagnetyczna - Elektromagnes służy do zabezpieczenia drzwi wykonanych z różnych 
materiałów (aluminiowych, stalowych, drewnianych lub szklanych) w systemach kontroli dostępu lub 
przeciwpożarowych.  

Łączy w sobie niewielki rozmiar, estetykę i siłę przyciągania ok. 270 kg. 
 
Zwora YALE ES06-VL przeznaczona jest do realizowania kontroli dostępu na zewnątrz budynku i w 
pomieszczeniach wilgotnych wymagających zwiększonej ochrony np. drzwi zewnętrzne, ciężkie. 
 

 
 
 
Montaż nawierzchniowy  
Korpus aluminiowy – wykończenie szczotkowane  

Obudowa ze stali nierdzewnej 
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Zasilanie dualne 12V lub 24V  
Wkręty mocujące i płyta dociskowa w zestawie  
Płyty montażowe - płaskowniki 2 szt. w zestawie  
Czujnik Hall’a (sygnalizuje że drzwi są zamknięte i zwora ma zasilanie) 

 
Dane techniczne 
 

Model  YALE ES06-VL  

Typ  
z czujnikiem Halla - 

(sygnalizuje, że zwora ma zasilanie i drzwi są 
zamknięte, zabezpieczone). 

 

Wymiary Zwory 216x41x27 mm 

Wymiary Płyty zwierającej 180x38x11 mm 

Siła przyciągania 2700N ok. 270 kG 

Zasilanie 12 lub 24 VDC  

Pobór prądu 
460 mA przy 12V 
230 mA przy 24V 

Zakres temperatur -10 od +55 st.C 

Montaż 

Nawierzchniowy w zestawie dołączone dwa płaskowniki. 
217x25x6 mm 
217x41x6 mm 

Przewód podłączeniowy 1,3 m 

Zastosowanie 
Zewnętrzne i wewnętrzne 

Odporna na warunki atmosferyczne 

Obudowa Stal nierdzewna 

Uwagi 
Zwora blokuje drzwi przy podaniu zasilania. 

Do otwarcia drzwi trzeba przerwać obwód zasilania. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


