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Zwora Elektromagnetyczna  YALE ASSA ABLOY 

YALE US06 270 kg 
 

 
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. 

     

Zwory Elektromagnetyczne YALE US06 270 kg 

YALE US06-V  

YALE US06-VL z czujnikiem Hall sens,  

YALE US06-VLM z czujnikiem Hall sens i kontaktronem,  
 
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. 
Trwała i tania oraz łatwa w obsłudze zapewnia bezawaryjną pracę w różnych 
warunkach. Różnorodne elementy montażowe pozwalają instalować zworę elektromagnetyczną  na 
dowolnych typach 
drzwi.

 
 
Dane techniczne 

 

Model YALE US06-V YALE US06-VL YALE US06-VLM 

Typ podstawowy 

z czujnikiem Halla - 
(sygnalizuje, że zwora ma 

zasilanie i drzwi są 
zamknięte, zabezpieczone). 

z czujnikiem Halla i 
kontaktronem - 

(sygnalizuje, że zwora ma 
zasilanie i drzwi są zamknięte, 

zabezpieczone). 

Wymiary Zwory 250x48 (42+6)x26 mm 

Wymiary Płyty zwierającej 180x38x11 mm 

Siła przyciągania 2700N ok. 270 kG 

Zasilanie 12 lub 24 VDC (przestawiane zworkami) 

Pobór prądu 460 mA przy 12V 
230 mA przy 24V 
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Dopuszczalna szczelina drzwi 3 mm 

Montaż 

Nawierzchniowy:  
� otwieranie na zewnątrz- zwora montowana do framugi drzwi przy użyciu 

płaskownika montażowego który jest w zestawie lub elementu „L” 
� otwieranie do wewnątrz - z użyciem elementów "L" i "Z" 
� do drzwi przeciw pożarowych lub bez ingerencji w konstrukcję drzwi – z 

użyciem uchwytu „M” płyty zwiernej bez konieczności wykonywania otworu 
przelotowego w drzwiach 

� do drzwi szklanych – z użyciem uchwytu „G” płyty zwiernej, montowanego 
na szklanym skrzydle drzwi lub zestawu "GG" do drzwi i futryny cało 
szklanej  

Obudowa oksydowane aluminium szczotkowane 

Uwagi Zwora blokuje drzwi przy podaniu zasilania. 
Do otwarcia drzwi trzeba przerwać obwód zasilania. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zwora Elektromagnetyczna 

YALE U06 270 kg  

zestaw podstawowy zawiera: 
 

• elektromagnes 
• płaskownik montażowy 
• płytę zwierną 
• podkładki 1 szt. stalowa, 1 

szt. gumowa 
• śrubę i tuleję montażową 

płyty zwiernej 
• wkręty do montażu 

płaskownika 8 szt. 
• klucz montażowy  
• kołki stabilizujące do płyty  

 

 


