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Elektrozaczep effeff  

331U--------F94 

331U--------F95 

 
ELEKTROZACZEPY WZMOCNIONE DO DRZWI 

EWAKUACUJNYCH - REWERSYJNE 
 
Solidna konstrukcja, niezawodnie odblokowanie pod naciskiem 

wstępnym na zapadkę do 5000 N.   
Charakterystyka: 
• Zapadka stała  
• Napięcie 24 VDC 
• Rewersyjny NO bez napięcia otwarty 
• Wzmocniony do drzwi ewakuacyjnych 
• Odblokowanie przy nacisku na zapadkę do 5000N    
• Listwy zaczepowe dedykowane do modelu 331, rozstaw śrub 

montażowych 60 mm 
• Konstrukcja lewostronna (F94) lub prawostronna (F95).  
 

Dane Techniczne  

Napięcie 24 V DC 

Regulacja zapadki (FF, FaFix®) nie 

Praca bez napięcia NO - otwarty 

Dioda (05) tak 
Wytrzymałość mechaniczna 7500 N ( ok. 750 kg) 

Wysokość 134 mm 

Szerokość 23 mm 

Głębokość 39 mm 

Zakres temperatury pracy -15 °C  +40 °C 

Pozycja montażowa Pionowa i pozioma 
Materiał obudowy Stal - odlew 

Materiał zapadki Stal 
Certyfikat do drzwi przeciwpożarowych p.poż nie 

Tolerancja napięcia roboczego ± 2V 
Rezystancja nominalna 150 Ω 
Nominalny pobór prądu 24 V DC 160 mA 

Maksymalny nacisk na zapadkę 5000 N  (ok. 500 kg) 
  

 Symbol produktu 

Lewy 331U---------F94 

Prawy 331U---------F95 

 
Listwy zaczepowe do elektrozaczepu serii 331 Symbol produktu 

Płaska długa - szara - lewa -------02802-04 

Płaska długa - szara - prawa -------02802-05 

Płaska długa - stal nierdzewna - lewa -------02835-04 

Płaska długa - stal nierdzewna - prawa -------02835-05 

Płaska długa - ocynkowana - lewa -------02840-04 

Płaska długa - ocynkowana - prawa -------02840-05 

Płaska długa - stal nierdzewna - lewa -------02835-04 

Płaska długa - stal nierdzewna - prawa -------02835-05 

Płaska długa - ocynkowana - lewa -------02840-04 

Płaska długa - ocynkowana - prawa -------02840-05 

Płaska krótka z osłoną zapadki - stal nierdz. - lewa -------03035-04 

Płaska krótka z osłoną zapadki - stal nierdz - prawa -------03035-05 

Płaska krótka z osłoną zapadki - ocynkow. - lewa -------03040-04 

Płaska krótka z osłoną zapadki - ocynkow. - prawa -------03040-05 

Płaska długa z osłoną zapadki - stal nierdz. - lewa -------03135-04 

Płaska długa z osłoną zapadki - stal nierdz - prawa -------03135-05 

Płaska długa z osłoną zapadki - ocynkow. - lewa -------03140-04 

Płaska długa z osłoną zapadki - ocynkow. - prawa -------03140-05 

  

 
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH 
Dystrybutor:  
ROZAM ul. św. Bonifacego 100, 02-903 Warszawa 
tel. 22 842 76 61  
rozam@rozam.pl 

www.effeff.elektrozaczep.pl 
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