
№ поз Назва Ціна, €
1.1 EB-180 150,00

1.2 EB-180P 175,00

1.3 EB-185 150,00

2.1 EB-190TG 165,00

2.2 EB-190TG P 190,00

2.3 EB-195TG 165,00

2.4 UBK-195 VGL 65,00

3.1 EB-200NLW 130,00

4.1 EB-220N 170,00

4.2 EB-220NDS 190,00

4.3 EB-220NDB 235,00

4.4 UBK-220 VGL 69,00

5.1 EB-262N 195,00

5.2 EB-262NDS 230,00

5.3 EB-262NDB 250,00

5.4 UBK-262 69,00

6.1 EB-260N PZ 190,00

6.2 EB-260N M PZ 205,00

7.1 EB-261 PZ 190,00

7.2 EB-261M PZ 205,00

8.1 EB-265PZ 205,00

8.2 EB-265M PZ 220,00

9.1 EB-270 PZ 215,00

9.2 EB-270M PZ 225,00

10.1 EB-185 SMB 225,00

11.1 EB-195TG SMB 235,00

12.1 EB-300 SMB 215,00

13.1 EB-185 VGL 320,00

13.2 EB-195TG VGL 350,00

13.3 EB-185P VGL 320,00

13.4 EB-195P VGL 350,00

14.1 EB-300 VGL 250,00

ЕЛЕКТРОЗАСУВИ GEM (ТАЙВАНЬ). ЦІНИ 2021

                              Ціни набувають чинности з 17.05.2021



№

поз
Зображення Опис Код

Ціна 

 з ПДВ,

ЕВРО

ЕЛЕКТРОЗАСУВИ ВРІЗАНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

01. СЕРІЯ EB-180 / 185

ЕЛЕКТРОЗАСУВ EB-180 

- заокруглені лицьова та запірна планки;

- тип праці "без напруги у стані розблоковано";

- 10 000 Ньютонів міцність;

- захист проти злодійського відмикання;

- часомір запізненого замикання 0,3,6,9 сек;

- 13 мм діаметр засува;

- 20 мм глибина замикання засува; 

- лицьова планка ВхШхТ=210х25х3 мм;

- розміри корпусу ВхТхГ=149х22х41 мм;

- розміри запірної планки ДхШхТ=100х25х3 мм;

- 12/24В ПС робоча напруга;

- 0,9А пускове споживання струму коли 12В;

- 0,15A усталене споживання струму коли 12В;

- 0,45A пускове споживання струму коли 24В;

- 0,1А усталене споживання струму 24В

1.1 - контакт стану засува [замкнено / не замкнено] EB-180 150,00

1.2

- контакт стану засува [замкнено / не замкнено]

- P-фіксаційна кулька у запірній планці

EB-180P 175,00

ЕЛЕКТРОЗАСУВ EB-185 

- прямокутні лицьова та запірна планки;

- тип праці "без напруги у стані розблоковано";

- 10 000 Ньютонів міцність;

- захист проти злодійського відмикання;

- часомір запізненого замикання 0,3,6,9 сек;

- 13 мм діаметр засува;

- 20 мм глибина замикання засува; 

- лицьова планка ВхШхТ=210х25х3 мм;

- розміри корпусу ВхТхГ=149х22х41 мм;

- розміри запірної планки ДхШхТ=100х25х3 мм;

- 12/24В ПС робоча напруга;

- 0,9А пускове споживання струму коли 12В;

- 0,15A усталене споживання струму коли 12В;

- 0,45A пускове споживання струму коли 24В;

- 0,1А усталене споживання струму 24В

1.3 - контакт стану засува [замкнено / не замкнено] EB-185 150,00

Ціни набувають чинности з 17.05.2021
ЕЛЕКТРОЗАСУВИ GEM (ТАЙВАНЬ). ЦІНИ 2021



02. СЕРІЯ EB-190TG / 195TG

ЕЛЕКТРОЗАСУВ EB-190TG

- заокруглені лицьова і запірна планки;

- TG - вхід тригерної кнопки;

- тип праці "без напруги у стані розблоковано";

- 10 000 Ньютонів міцність;

- захист проти злодійського відмикання;

- часомір запізненого замикання 0,3,6,9 сек;

- 13 мм діаметр засува;

- 20 мм глибина замикання засува; 

- лицьова планка ВхШхТ=210х25х3 мм;

- розміри корпусу ВхТхГ=140х30х41,5 мм;

- розміри запірної планки ДхШхТ=100х25х3 мм;

- матеріял лицьової планки неіржавна сталь;

- матеріял запірної планки алюмінієвий стоп;

- 12/24В ПС робоча напруга;

- 0,9А пускове споживання струму коли 12В;

- 0,15A усталене споживання струму коли 12В;

- 0,45A пускове споживання струму коли 24В;

- 0,1А усталене споживання струму 24В

2.1
- контакт стану засува [замкнено / не замкнено];

- контакт стану дверей [зачинено / не зачинено]
EB-190 TG 165,00

2.2
- контакт стану засува [замкнено / не замкнено];

- контакт стану дверей [зачинено / не зачинено];

- P фіксаційна кулька у запірній планці

EB-190TG P 190,00

ЕЛЕКТРОЗАСУВ EB-195TG
- прямокутні лицьова і запірна планки;

- вхід тригерної кнопки;

- тип праці "без напруги у стані розблоковано";

- 10 000 Ньютонів міцність;

- захист проти злодійського відмикання;

- часомір запізненого замикання 0,3,6,9 сек;

- 13 мм діаметр засува;

- 20 мм глибина замикання засува; 

- лицьова планка ВхШхТ=210х25х3 мм;

- розміри корпусу ВхТхГ=140х30х41,5 мм;

- розміри запірної планки ДхШхТ=100х25х3 мм;

- матеріял лицьової планки неіржавна сталь;

- матеріял запірної планки алюмінієвий стоп;

- 12/24В ПС робоча напруга;

- 0,9А пускове споживання струму коли 12В;

- 0,15A усталене споживання струму коли 12В;

- 0,45A пускове споживання струму коли 24В;

- 0,1А усталене споживання струму 24В

2.3
- контакт стану засува [замкнено / не замкнено];

- контакт стану дверей [зачинено / не зачинено]
EB-195 TG 165,00

2.4

П-кремпіль UBK-195 VGL 
- для кріплення запірної планки 100х25 на скло;

- для скла товщиною 10-12 мм;

- розміри ДхШxВ=102х53,5х56 мм;

- матеріял алюмінієвий стоп

UBK-195 VGL 65,00

Ціни набувають чинности з 17.05.2021

ЕЛЕКТРОЗАСУВИ GEM (ТАЙВАНЬ). ЦІНИ 2021



03. СЕРІЯ EB-200

ЕЛЕКТРОЗАСУВ EB-200NLW
- тип праці "без напруги у стані розблоковано";

- 10 000 Ньютонів міцність;

- -10°С +45°С допуст температура навкол середовища;

- понад 500 000 циклів тестовано солнеоїд;

- захист проти злодійського відмикання;

- часомір запізненого замикання 0,3,6,9 секунд;

- 15 мм діаметр засува;

- 20 мм глибина замикання засува; 

- лицьова планка ВхШхТ=203х32х3 мм;

- розміри корпусу ВхТхГ=140х30х41,5 мм;

- розміри запірної планки ДхШхТ=100х25х3 мм;

- 12В ПС робоча напруга;

- 0,9А пускове споживання струму коли 12В;

- 0,3А усталене споживання струму 12В

3.1
- контакт стану засува  [замкнено / не замкнено]

- контакт стану дверей  [зачинено / не зачинено]
EB-200NLW 130,00

04. СЕРІЯ EB-220

ЕЛЕКТРОЗАСУВ EB-220
- тип праці "без напруги у стані розблоковано";

- 10 000 Ньютонів міцність;

- захист проти злодійського відмикання;

- розумна електроніка управління;

- часомір запізненого замикання 0,3,6,9 сек;

- 15 мм діаметр засува;

- 20 мм глибина замикання засува; 

- лицьова планка ДхШхТ=220х35х3 мм;

- розміри корпусу ВхТхГ=173х30х40 мм;

- розміри запірної планки ДхШхТ=140х25х3 мм;

- матеріял лицьової планки алюмінієвий стоп;

- матеріял запірної планки алюмінієвий стоп;

- 12В ПС робоча напруга;

- 0,9А пускове споживання струму коли 12В;

- 0,3А усталене споживання струму коли 12В
4.1 - контакт стану засува [замкнено / не замкнено] EB-220N 170,00

4.2
- контакт стану засува  [замкнено / не замкнено]

- контакт стану дверей  [зачинено / не зачинено]
EB-220NDS 190,00

4.3

- контакт стану засува  [замкнено / не замкнено]

- контакт стану дверей  [зачинено / не зачинено]

- тривожна сирена, коли двері не зачинено;

- часомір відкладеного старту роботи сирени:

   10/20/30/60 секунд;

EB-220NDB 235,00

4.4

П-кремпіль UBK-220 VGL 
- для кріплення запірної планки 140х25 на скло;

- для скла товщиною 10-12 мм;

- розміри ДхВхШ=142х56х53,5 мм;

- матеріял алюмінієвий стоп

UBK-220 VGL 69,00

Ціни набувають чинности з 17.05.2021

ЕЛЕКТРОЗАСУВИ GEM (ТАЙВАНЬ). ЦІНИ 2021



05. СЕРІЯ EB-262

ЕЛЕКТРОЗАСУВ EB-262
- тип праці "без напруги у стані розблоковано";

- фіксаційна кулька;

- 10 000 Ньютонів міцність;

- 15 мм діаметр замикального засува;

- 20 мм глибина замикання замикального засува;

- захист проти злодійського відмикання;

- розумна електроніка управління;

- часомір відкладення старту замикання 1,3,6,9 сек;

- лицьова планка ДхШхТ=262х35х3 мм;

- розміри корпусу ВхТхГ=173х30х40 мм;

- розміри запірної планки ДхШхТ=140х25х3 мм;

- матеріял лицьової планки алюмінієвий стоп;

- матеріял запірної планки алюмінієвий стоп;

- 12В ПС робоча напруга;

- 0,9А пускове споживання струму коли 12В;

- 0,3А стабілізоване споживання струму 12В

5.1 - контакт стану засува [замкнено / не замкнено] EB-262N 195,00

5.2
- контакт стану засува  [замкнено / не замкнено]

- контакт стану дверей  [зачинено / не зачинено]
EB-262NDS 230,00

5.3

- контакт стану засува  [замкнено / не замкнено]

- контакт стану дверей  [зачинено / не зачинено]

- тривожна сирена, коли двері не зачинено;

- часомір відкладеного старту роботи сирени:

   10/20/30/60 секунд;

EB-262NDB 250,00

5.4

П-кремпіль UBK-262 VGL 
- для кріплення запірної планки 140х25 на скло;

- для скла товщиною 10-12 мм;

- розміри ДхВхШ=142х56х53,5 мм;

- матеріял алюмінієвий стоп

UBK-262 VGL 69,00

06. СЕРІЯ EB-260 PZ

ЕЛЕКТРОЗАСУВ EB-260
- тип праці "без напруги у стані заблоковано";

- дорнмас 35 мм;

- 10 000 Ньютонів міцність;

--10°С +45°С допуст t навкол середовища;

- 15 мм діаметр замикального засува;

- 20 мм глибина замикання замикального засува;

- розумна електроніка управління;

- лицьова планка ДхШхТ=260х30х3 мм;

- розміри корпусу ВхТхГ=220х27х38/48 мм;

- розміри запірної планки ДхШхТ=100х25х3 мм;

- матеріял лицьової планки неіржавна сталь;

- матеріял запірної планки неіржавна сталь;

- 12-28 В ПС робоча напруга (саморегульована);

- 1,2А споживання струму коли 12В;

6.1 - контакт стану засува  [замкнено / не замкнено] EB-260N PZ 190,00

6.2
- контакт стану засува  [замкнено / не замкнено]

- часомір запізненого замикання 1.5,3,6,9
EB-260N M PZ 205,00

Ціни набувають чинности з 17.05.2021

ЕЛЕКТРОЗАСУВИ GEM (ТАЙВАНЬ). ЦІНИ 2021



07. СЕРІЯ EB-261 PZ

ЕЛЕКТРОЗАСУВ EB-261
- тип праці "без напруги у стані заблоковано";

- дорнмас 35 мм;

- 10 000 Ньютонів міцність;

- -10°С +45°С допуст t навкол середовища;

- 16 мм діаметр заскочки;

- 13 мм глибина замикання заскочки;

- розумна електроніка управління;

- лицьова планка ДхШхТ=260х30х3 мм;

- розміри корпусу ВхТхГ=220х27х38/48 мм;

- розміри запірн планки ДхШхТ=100х28,4/46х3 мм;

- матеріял лицьової планки неіржавна сталь;

- матеріял запірної планки сталь;

- 12~24 В ПС робоча напруга; 

- 1,2А споживання струму коли 12В ПС;

- DIN UNI

7.1 х EB-261 PZ 190,00
7.2 - контакт стану засува  [замкнено / не замкнено] EB-261M  PZ 205,00

08. СЕРІЯ EB-265 PZ

ЕЛЕКТРОЗАСУВ EB-265
- тип праці "без напруги у стані заблоковано";

- дорнмас 55 мм;

- 10 000 Ньютонів міцність;

- 16 мм діаметр заскочки;

- 13 мм глибина замикання заскочки;

- -10°С +45°С допуст t навкол середовища;

- розумна електроніка управління;

- лицьова планка ДхШхТ=260х30х3 мм;

- розміри корпусу ВхТхГ=220х27х38/73 мм;

- розміри запірн планки ДхШхТ=100х28,4/46х3 мм;

- матеріял лицьової планки неіржавна сталь;

- матеріял запірної планки сталь;

- 12~24 В ПС робоча напруга; 

- 1,2А споживання струму коли 12В ПС;

- DIN UNI

8.1 х EB-265 PZ 205,00

8.2 - контакт стану заскочки "заблок / не заблок" EB-265M PZ 220,00

09. СЕРІЯ EB-270 PZ

ЕЛЕКТРОЗАСУВ EB-270
- тип праці "без напруги у стані заблоковано";

- дорнмас 35 мм;

- 10 000 Ньютонів міцність;

- 16 мм діаметр замикального засува;

- 13 мм глибина замикання замикального засува;

- -10°С +45°С допуст t навкол середовища;

- розумна електроніка управління;

- захист від злодійського відмикання;

- лицьова планка ДхШхТ=260х30х3 мм;

- розміри корпусу ВхТхГ=220х27х38/48 мм;

- розміри запірн планки ДхШхТ=100х28,4/46х3 мм;

- матеріял лицьової планки неіржавна сталь;

- матеріял запірної планки сталь;

- 12~24 В ПС робоча напруга; 

- 1,2А споживання струму коли 12В ПС;

- DIN UNI

9.1 х EB-270 PZ 215,00

9.2 - контакт стану заскочки "заблок / не заблок" EB-270M PZ 225,00

Ціни набувають чинности з 17.05.2021

ЕЛЕКТРОЗАСУВИ GEM (ТАЙВАНЬ). ЦІНИ 2021



ЕЛЕКТРОЗАСУВИ НАКЛАДНОГО SMB ВСТАНОВЛЕННЯ

10. ЕЛЕКТРОЗАСУВИ EB-185 SMB

ЕЛЕКТРОЗАСУВ EB-185 SMB
- тип праці "без напруги у стані розблоковано";

- 10 000 Ньютонів міцність;

- захист проти злодійського відмикання;

- часомір запізненого замикання 0,3,6,9 секунд;

- 13 мм діаметр засува;

- 19 мм глибина замикання засува; 

- розміру корпусу з планкою ДхШхВ=102х31х56 мм;

- розміри корпусу під замок  ДхШхГ=212х31х56 мм;

- 12/24В ПС робоча напруга;

- 0,9А пускове споживання струму коли 12В;

- 0,45А пускове споживання струму коли 24В ПС;

- 0,15А усталене споживання струму 12В ПС;

- 0,1А усталене споживання коли 24В ПС

10.1 - контакт стану засува "замкнено / не замкнено" EB-185 SMB 225,00

11. ЕЛЕКТРОЗАСУВИ EB-195TG SMB

ЕЛЕКТРОЗАСУВ EB-195TG SMB
- тип праці "без напруги у стані розблоковано";

- 10 000 Ньютонів міцність;

- захист проти злодійського відмикання;

- часомір запізненого замикання 0,3,6,9 секунд;

- 13 мм діаметр засува;

- 19 мм глибина замикання засува; 

- розміру корпусу з планкою ДхШхВ=102х31х56 мм;

- розміри корпусу під замок  ДхШхГ=212х31х56 мм;

- 12/24В ПС робоча напруга;

- 0,9А пускове споживання струму коли 12В;

- 0,45А пускову споживання струму коли 24В ПС;

- 0,15А стабілізоване споживання струму 12В ПС;

- 0,1А стабілізоване споживання коли 24В ПС

11.1
- контакт стану дверей "зачинено / не зачинено"

- контакт стану засува "замкнено / не замкнено"

- вхід тригерної кнопки TG

EB-195TG SMB 235,00

12. ЕЛЕКТРОЗАСУВИ EB-300 SMB

ЕЛЕКТРОЗАСУВ EB-300 SMB
- тип праці "без напруги у стані розблоковано";

- 10 000 Ньютонів міцність;

- захист проти злодійського відмикання;

- часомір запізненого замикання;

- 15 мм діаметр засува;

- 20 мм глибина замикання засува; 

- розміри корпусу планки ДхШхВ=166х34х56 мм;

- розміри корпусу з замком   ДхШхВ=166х34х56 мм;

- 12В ПС робоча напруга;

- 0,9А пускове споживання струму коли 12В;

- 0,3А стабілізоване споживання струму 12В

12.1 - контакт стану дверей "зачинено / не зачинено" EB-300 SMB 215,00

Ціни набувають чинности з 17.05.2021

ЕЛЕКТРОЗАСУВИ GEM (ТАЙВАНЬ). ЦІНИ 2021



ЕЛЕКТРОЗАСУВИ для ВСТАНОВЛЕННЯ на СКЛО. VGL ВИКОНАННЯ

13. ЕЛЕКТРОЗАСУВИ EB-185 / 195TG VGL

ЕЛЕКТРОЗАСУВ EB-185/195TG  VGL

- для встановлення на скло 10-13 мм;

- тип праці "без напруги у стані розблоковано";

- 10 000 Ньютонів міцність;

- захист проти злодійського відмикання;

- часомір запізненого замикання 0,3,6,9 секунд;

- 13 мм діаметр засува;

- 19 мм глибина замикання засува; 

- розміру корпусу планки ДхШхВ=102х53,5х56 мм;

- розміри корпусу замка   ДхШхГ=212х53,5х56 мм;

- 12/24В ПС робоча напруга;

- 0,9А пускове споживання струму коли 12В;

- 0,45А пускове споживання струму коли 24В ПС;

- 0,15А усталене споживання струму 12В ПС;

- 0,1А усталене споживання коли 24В ПС

13.1 - контакт стану дверей [зачинено / не зачинено] EB-185 VGL 320,00

13.2
- TG вхід тригерної кнопки;

- контакт стану дверей [зачинено / не зачинено]

- контакт стану замка [зачинено / не зачинео]

EB-195TG VGL 350,00

ЕЛЕКТРОЗАСУВ EB-185P/195TG P VGL

- для встановлення на скло 10-13 мм;

- тип праці "без напруги у стані розблоковано";

- 10 000 Ньютонів міцність;

- захист проти злодійського відмикання;

- часомір запізненого замикання 0,3,6,9 секунд;

- 13 мм діаметр засува;

- 19 мм глибина замикання засува; 

- розміру корпусу планки ДхШхВ=102х53,5х56 мм;

- розміри корпусу замка   ДхШхГ=212х53,5х56 мм;

- 12/24В ПС робоча напруга;

- 0,9А пускове споживання струму коли 12В;

- 0,45А пускову споживання струму коли 24В ПС;

- 0,15А стабілізоване споживання струму 12В ПС;

- 0,1А стабілізоване споживання коли 24В ПС

13.3
- P фіксаційна кулька у запірній планці;

- контакт стану дверей [зачинено / не зачинено]
EB-185P VGL 320,00

13.4

- P фіксаційна кулька у запірній планці;

- TG вхід тригерної кнопки;

- контакт стану дверей [зачинено / не зачинено]

- контакт стану замка [зачинено / не зачинео]

EB-195TG P VGL 350,00

14. ЕЛЕКТРОЗАСУВИ EB-300 VGL

ЕЛЕКТРОЗАСУВ EB-300 VGL

- на скло товщиною 10-13 мм;

- тип праці "без напруги у стані розблоковано";

- 10 000 Ньютонів міцність;

- захист проти злодійського відмикання;

- часомір запізненого замикання 1,3,6,9 секунд;

- 15 мм діаметр засува;

- 20 мм глибина замикання засува; 

- розміри корпусу планки ДхШхВ=205х65,9х56 мм;

- розміри корпусу замка   ДхШхВ=205х65,9х56 мм;

- 12В ПС робоча напруга;

- 0,9А пускове споживання струму коли 12В;

- 0,3А стабілізоване споживання струму 12В

14.1
- контакт стану дверей [зачинено / не зачинено]

- контакт стану замка [зачинено / не зачинео]
EB-300 VGL 250,00

Ціни набувають чинности з 17.05.2021

ЕЛЕКТРОЗАСУВИ GEM (ТАЙВАНЬ). ЦІНИ 2021










