
µµέέρραα          ννύύχχτταα

το σπίτι σας ασφαλές µε αυτόµατο κλείδωµα

JEB-250

JEB-250KAS

Εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα

µε τις οικονοµικές λύσεις 
που σας προσφέρουν οι νέοι ηλεκτροπίροι

JEB-250 και JEB-250KAS

µέρα-νύχτα το σπίτι σας ασφαλές 

JEB-250

JEB-250KAS



JEB 250
ΗΗλλεεκκττρροοππίίρροοιι  πποολλλλέέςς  εεφφααρρµµοογγέέςς

• Ο ηλεκτροπίρος που κρατάει την πόρτα κλειδωµένη όλο το 24ώρο χωρίς να χρειαστεί
να ξοδέψετε µια περιουσία.

• Κλειδώνει αυτόµατα κάθε φορά που κλείνει η πόρτα χάρη στο µαγνητικό αισθητήρα
που βρίσκεται στο αντίκρισµα του.

• Η στιβαρή κατασκευή του σε συνδυασµό µε τα προηγµένα τεχνικά χαρακτηριστικά εγ-
γυώνται υψηλή προστασία και µεγάλη διάρκεια ζωής.

• Κατά περίπτωση µπορεί να τοποθετηθεί στην πόρτα ή στην κάσα.

Τρόπος λειτουργίας
Fail Safe:
Σε περίπτωση διακοπής
ρεύµατος ο ηλεκτροπίρος
ανοίγει αυτόµατα.

"Αθέατο κλείδωµα"
Ο JEB250 λόγω του σχεδιασµού του
παραµένει αόρατος από την έξω
πλευρά της πόρτας σε αντίθεση 
µε τις συµβατικές κλειδαριές.

Ηλεκτροπίρος βαρύ τύπου

• Αντικαθιστά κλειδαριές µε κέντρα 20mm-25mm. 

• Κλειδώνει αυτόµατα κάθε φορά που κλείνει η πόρτα χάρη στο µαγνητικό αισθητήρα
που βρίσκεται στο αντίκρισµα του.

• Συνδυάζεται κατάλληλα µε το τροφοδοτικό-controller (NU-K80)

• Λειτουργεί εναλλακτικά µε κύλινδρο ποµόλου.

Τρόπος λειτουργίας
Fail Secure:
Σε περίπτωση διακοπής 
ρεύµατος ο ηλεκτροπίρος 
παραµένει ασφαλισµένος.

JEB 250KAS

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
• Κλείδωµα υψηλής ασφάλειας

• Λειτουργία Fail Safe 

• DC (Τάση λειτουργίας) 12v

• Ρεύµα έναρξης 0,85Α

• Ρεύµα ηρεµίας 150 mΑ

• ∆ιαστάσεις 210x25x43

• ∆ύναµη συγκράτησης 2.000 Kgr

• Ελεγχόµενη µείωση της καταναλώµενης
ενέργειας, η οποία µεγιστοποιεί 
την αντοχή

• Time Delay (Xρονοκαθυστέρηση) 
4 επιλογών 0, 3, 6 και 9 sec

• Λεπτό στυλ, κατάλληλο για στενά 
προφίλ κουφωµάτων 

• Αισθητήρας για την κατάσταση 
της πόρτας

• Προστασία πολικότητας

• Αυτόµατο κλείδωµα

• ∆ιακόπτης για ξεκλείδωµα του ηλεκτρο-
πίρου (control PIN & V+ must short.)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
• Κλείδωµα υψηλής ασφάλειας

• Λειτουργία Fail Secure 

• DC (Τάση λειτουργίας) 12-24v

• Ρεύµα έναρξης 0,85Α

• Ρεύµα ηρεµίας 150 mΑ

• ∆ιαστάσεις 230x25x43

• Time Delay (Xρονοκαθυστέρηση) 
4 επιλογών 0, 3, 6 και 9 sec

• Λεπτό στυλ, κατάλληλο για στενά προφίλ
κουφωµάτων

• ∆υνατότητα Monitoring

• Αυτόµατο κλείδωµα

• ∆ιακόπτης για ξεκλείδωµα του ηλεκτρο-
πίρου (control PIN & V+ must short.)

µµπποορροούύνν  νναα  σσυυννδδυυαασσττοούύνν........
Η εντολή ανοίγµατος του ηλεκτροπίρου µπορεί να δοθεί από:

NT120NT160

NFR12

FR-F8

Πληκτρολόγιο (ΝΤ120)Καρταναγνώστης (ΝΤ160)

Τηλεχειρισµός (NFR12)Βιοµετρικό (FR-F8)

και κλειδαριές εφοδιασµένες µε µικρο-διακόπτη (microswitch)
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