
ЦІНИ 2021

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

1.0         118W/148W/138W:                                                 1.1-1.5 1.1-1.5

2.0         118WR/138WR      :                                                 2.1-2.3 2.1-2.3

3.0         118W.10/148W.10/138W.10 ProFix1:                     3.1-3.5 3.1-3.5

4.0         118W.20/138W.20 ProFix1:                                     4.1-4.2 4.1-4.2

5.0         118W.13/148W.13/138.13 ProFix2:                         5.1-5.4 5.1-5.4

6.0         118W.23/138W.23 ProFix2:                                     6.1-6.2 6.1-6.2

6.0         760-13:                                                                     6.3 6.3

7.0         118S Smoke:                                                             7.1 

8.0         118SRR Smoke:                                                         8.1 

9.0         118S.10 Smoke ProFix1:                                            9.1-9.2 

10.0       118S.20 Smoke ProFix1:                                            10.1 

11.0       118S.13 Smoke ProFix2:                                            11.1 

12.0       118S.23 Smoke ProFix2:                                            12.1 

13.0       118F:                                                                         13.1 

14.0       118FRR:                                                                    14.1 

15.0       118F.10 ProFix1:                                                       15.1 

16.0       118F.20 ProFix1:                                                       16.1 

17.0       118F.13 ProFix2:                                                       17.1 

18.0       118F.23 ProFix2:                                                       18.1 

19.0       138F Security:                                                           19.1 

20.0       138FRR Security:                                                      20.1 

21.0       138F.10 Security Profix1:                                         21.1 

22.0       138F.20 Security Profix1:                                         22.1 

23.0       138F.13 Security Profix2:                                         23.1 

24.0       138F.23 Security Profix1:                                         24.1 

25.0       143.10 Profix1:                                                        25.1 

26.0       143.20 Security Profix1:                                           26.1 

27.0       143.13 Security Profix2:                                           27.1 

28.0       143.23 Security Profix2:                                           28.1 

29.0       332.80 Escape:                                                        29.1 

30.0       332.208 Escape  Profix1:                                         30.1 

31.0       332.238 Security Profix2:                                         31.1 

32.0       351 Escape:                                                             32.1-32.2 

33.0       352M.80 Escape:                                                     33.1 

34.0       352M.85 Escape:                                                     34.1 

35.0       914U/934U GLASS:                                                  35.1-35.2 

36.0       914UR/934UR GLASS:                                              36.1-36.2 

37.0       EX118R/EX138R:                                                      37.1-37.2 

38.0       EX118.20/EX138.20 ProFix1:                                    38.1-38.2 

39.0       EX118.23/EX138.23 ProFix2:                                    39.1-39.2 

40.0       8037:                                                                        40.1 

41.0       8037R:                                                                      41.1-41.5 

42.0       14.400 ATP/34.400 ATP:                                          42.1-42.2 

43.0       14.460 ATP/34.460 ATP:                                          43.1-43.2 

44.0       14U400 ATP/34U400 ATP:                                       44.1-44.2 

45.0       14U460 ATP/34U460 ATP:                                       45.1-45.2 

ЕЛЕКТРОЗАЧІПКИ effeff СПЕЦІЯЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

1.0

 

1.1 118W--------A71 85,00

1.2 118WE-------A71 95,00

1.3 148W--------A71 95,00

1.4 148WE-------A71 103,00

1.5 138W--------E91 169,00

2.0

2.1 118WR-------A71 219,00

2.2 118WRE------A71 239,00

2.3 138WR-------E91 285,00
тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга 12 В ПС

W-СЕРІЯ  118W/148W/138W
- W-виконання для вулиці (IP54);

- захисний діод;

- 3 750 Ньютонів міцність проти зламу;

- 66 мм висота корпусу;

- 17,5 мм товщина корпусу;

- 26,0 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 5,5 мм глибина захвата зачепного гака;

 -40°C + 50°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

ОПИС

тип праці: без напруги заблок.

напруга 10-24 В ПС/ЗС

функція реверсного механічного затримання

тип праці: без напруги заблок.

напруга 10-24 В ПС/ЗС

Е-важіль механічного розблок

тип праці: без напруги заблок.

напруга 10-24 В ПС/ЗС

W-СЕРІЯ  118WR / 138WR
- W-виконання для вулиці (IP54);

- R-контакт дверної стулки (зачинено / не зачинено);

- захисний діод;

- 3 750 Ньютонів міцність проти зламу;

- 74 мм висота корпусу;

- 16,0 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 5,5 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

тип праці: без напруги заблок.

напруга 10-24 В ПС/ЗС

Е-важіль механічного розблок

тип праці: без напруги заблок.

напруга 10-24 В ПС/ЗС

функція реверсного механічного затримання

Е-важіль механічного розблок

тип праці: без напруги заблок.

напруга 10-24 В ПС/ЗС
тип праці: без напруги розблоковано

напруга 12 В ПС



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

3.0

3.1 118W.10-----A71 88,00

3.2 118WE10-----A71 97,00

3.3 148W.10-----A71 97,00

3.4 148WE10-----A71 105,00

3.5 138W.10-----E91 169,00

4.0

4.1 118W.20-----A71 220,00

4.2 138W.20-----E91 305,00

W-СЕРІЯ  ProFix1: 118W.20/138W.20
- W-виконання для вулиці (IP54);

- ProFix1;

- R-контакт дверної стулки (зачинено / не зачинено);

- захисний діод;

- 3 750 Ньютонів міцність проти зламу;

- 66 мм висота корпусу;

- 17,5/25,1 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 5,5 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

R-контакт стану дверної стулки;

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС
R-контакт стану дверної стулки;

тип праці: без напруги розблоковано

напруга 12 В ПС

W-СЕРІЯ  ProFix1: 118W.10/148W.10/138W.10

- W-виконання для вулиці (IP54);

- ProFix1;

- вбудований 2-полярний захисний діод;

- 3 750 Ньютонів міцність проти зламу;

- 66 мм висота корпусу;

- 17,5/25,1 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 5,5 мм глибина захвата зачепного гака;

 -40°C + 50°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС

тип праці: без напруги розблоковано

напруга 12 В ПС

функція реверсного механічного затримання

тип праці: без напруги заблок.

напруга 10-24 В ПС/ЗС

функція реверсного механічного затримання

Е-важіль механічного розблок

тип праці: без напруги заблок.

напруга 10-24 В ПС/ЗС

E важіль механічного розблокування;

тип праці: без напруги заблоковано

ОПИС



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

5.0

5.1 118W.13-----A71 85,00

5.2 118WE13-----A71 97,00

5.3 148WE13-----A71 102,00

5.4 138W.13-----E91 169,00

6.0

6.1 118W.23-----A71 220,00

6.2 138W.23-----E91 305,00

ОПИС

ProFix2

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга 12 В ПС

ProFix2

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС

ProFix2

система реверсного механічного затримання

E важіль механічного розблокування

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС
ProFix2

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга 12 В ПС

W-СЕРІЯ  ProFix2: 118W.23/138W.23

- W-виконання (IP54);

- R-контакт дверної стулки (зачинено / не зачинено);

- захисний діод;

- ProFix2 модифікація

- 3 750 Ньютонів міцність проти зламу;

- 66 мм висота корпусу;

- 18,5/20,1 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 5,5 мм глибина захвата зачепного гака;

 -40°C + 50°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

ProFix2

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС

ProFix2

E важіль механічного розблокування

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС

W-СЕРІЯ  118W.13 / 148W.13 / 138W.13 ProFix2

- W-виконання (IP54);

- захисний діод;

- ProFix2 модифікація

- 3 750 Ньютонів міцність проти зламу;

- 66 мм висота корпусу;

- 18,5/20,1 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 5,5 мм глибина захвата зачепного гака;

 -40°C + 50°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ 

з/п

КОД

МОДЕЛІ

ЦІНА 2021

ЕВРО з ПДВ

6.3 760-13-------00 25,00

7.0

 

P-120003477

7.1 118S--------A71 67,00

8.0

 

P-120003477

8.1 118SRR------A71 189,00

ОПИС

ПРИЛАДДЯ до W-серії

Плівка самоклейна нагрівальна

напруга 12/24 В ПС

Плівка самоклейна нагрівальна

напруга 12/24 В ПС

S-СЕРІЯ 118SRR для димозахсних дверей

- RR вбудований контакт стану дверної стулки;

- сертифікат P-120003477;

- сертифікат DIN EN 14846:2008;

- 3 750 Ньютонів міцність проти зламу;

- 74 мм висота корпусу;

- 16,0 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 5,5 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС

S-СЕРІЯ  118S для димозахисних дверей

- сертифікат P-120003477;

- сертифікат DIN EN 14846:2008;

- 3 750 Ньютонів міцність проти зламу;

- 66 мм висота корпусу;

- 16,0 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 5,5 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

9.0

 

P-120003477

9.1 118S.10-----A71 69,00

10.0

 

P-120003477

10.1 118S.20-----A71 189,00

11.0

 

P-120003477

11.1 118S.13-----A71 69,00

ОПИС

S-СЕРІЯ ProFix1  118S.20 для димозахсних дверей

S-СЕРІЯ ProFix2  118S.13 для димозахсних дверей

- ProFix2;

- сертифікат P-120003477;

- сертифікат DIN EN 14846:2008;

- 3 750 Ньютонів міцність проти зламу;

- 66 мм висота корпусу;

- 20,1/ 18,5 мм товщина корпусу;

- 26,0 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 5,5 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання
ProFix1

тип праці: без напруги заблоковано

- (20) RR-контакт стану дверної стулки;

- ProFix1;

- сертифікат P-120003477;

- сертифікат DIN EN 14846:2008;

- 3 750 Ньютонів міцність проти зламу;

- 74 мм висота корпусу;

- 25,4/18,5 мм товщина корпусу;

- 26 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 5,5 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкриванняProFix1

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС

S-СЕРІЯ ProFix1  118S.10 для димозахсних дверей

- ProFix1;

- сертифікат P-120003477;

- сертифікат DIN EN 14846:2008;

- 3 750 Ньютонів міцність проти зламу;

- 66 мм висота корпусу;

- 25,4/ 18,5 мм товщина корпусу;

- 26,0 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 5,5 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

ProFix1

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

12.0

 

P-120003477

12.1 118S.23-----A71 189,00

13.0

 

P-120003624

13.1 118F--------A71 249,00

14.0

 

P-120003624

ОПИС

S-СЕРІЯ ProFix2  118S.23 для димозахсних дверей

- (23) RR-контакт стану дверної стулки;

- ProFix2;

- сертифікат P-120003477;

- сертифікат DIN EN 14846:2008;

- 3 750 Ньютонів міцність проти зламу;

- 74 мм висота корпусу;

- 20,1/18,5 мм товщина корпусу;

- 26,0 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 5,5 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС

F-СЕРІЯ  118F для протипожежних дверей

- сертифікат P-120003624;

- сертифікат DIN EN 14846:2008;

- 9 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 66 мм висота корпусу;

- 16,0 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС

F-СЕРІЯ  118FRR для протипожежних дверей

- RR контакт стану дверної стулки;

- сертифікат P-120003624;

- сертифікат DIN EN 14846:2008;

- 9 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 74 мм висота корпусу;

- 16,0 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

14.1 118FRR------A71 295,00

15.0

 

P-120003624

15.1 118F.10-----A71 249,00

16.0

 

P-120003624

16.1 118F.20-----A71 295,00

ОПИС

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС

F-СЕРІЯ  ProFix1 118F.10 для протипожежних дверей

- ProFix1;

- сертифікат P-120003624;

- сертифікат DIN EN 14846:2008;

- 9 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 66 мм висота корпусу;

- 25,4 / 18,5 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання
ProFix1

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС

F-СЕРІЯ  ProFix1 118F.20 для протипожежних дверей

- (20) RR контакт стану дверної стулки; 

- ProFix1;

- сертифікат P-120003624;

- сертифікат DIN EN 14846:2008;

- 9 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 74 мм висота корпусу;

- 25,4/18,5 мм товщина корпусу;

- 26,0 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання
ProFix1

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

17.0

 

P-120003624

17.1 118F.13-----A71 249,00

18.0

 

P-120003624

18.1 118F.23-----A71 295,00

19.0

ОПИС

F-СЕРІЯ  ProFix2 118F.13 для протипожежних дверей

- ProFix2;

- сертифікат P-120003624;

- сертифікат DIN EN 14846:2008;

- 9 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 66 мм висота корпусу;

- 20,1 / 18,5 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

ProFix2

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС

F-СЕРІЯ  ProFix2 118F.23 для протипожежних дверей

- (23) RR контакт стану дверної стулки; 

- ProFix2;

- сертифікат P-120003624;

- сертифікат DIN EN 14846:2008;

- 9 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 74 мм висота корпусу;

- 20,1/18,5 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання
ProFix2

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС

F-СЕРІЯ  138F безпекового класу

- 9 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 66 мм висота корпусу;

- 16,0 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

- біполярний діод



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

19.1 138F--------E91 315,00

20.0

20.1 138FRR------E91 385,00

21.0

21.1 138F.10-----E91 315,00

ОПИС

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга 12 В ПС

F-СЕРІЯ  138FRR безпекового класу

- RR контакт стану дверної стулки;

- 9 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 74 мм висота корпусу;

- 16,0 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання;

- біполярний діод

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга 12 В ПС

F-СЕРІЯ  ProFix1 138F.10 безпекового класу

- ProFix1;

- 9 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 66 мм висота корпусу;

- 25,4/ 18,5 мм товщина корпусу;

- 26,0 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

- біполярний діод
тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга 12 В ПС



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

22.0

22.1 138F.20-----E91 395,00

23.0

23.1 138F.13-----E91 325,00

24.0

24.1 138F.23-----E91 395,00

ОПИС

F-СЕРІЯ  138F.20 безпекового класу

- RR контакт стану дверної стулки;

- 9 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 74 мм висота корпусу;

- 25,4/18,5 мм товщина корпусу;

- 26 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання;

- біполярний діод

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга 12 В ПС

F-СЕРІЯ  ProFix2 138F.13 безпекового класу

- ProFix2;

- 9 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 66 мм висота корпусу;

- 20,6/ 19,0 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

- біполяринй діод

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга 12 В ПС

F-СЕРІЯ  138F.23 безпекового класу

- (23) RR контакт стану дверної стулки;

- 9 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 74 мм висота корпусу;

- 20,6/19,0 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- система приглушення шуму від клацання язичка;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання;

- біполярний діод

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга 12 В ПС



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

25.0

 

P-120003624

25.1
143.10------Q34

143.10------Q35
295,00

26.0

 

P-120003624

26.1
143.20------Q34

143.20------Q35
360,00

ОПИС

ProFix1

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС

F-СЕРІЯ  ProFix1 143.10 для протипожежних дверей

- ProFix1;

- сертифікат P-120003624;

- сертифікат DIN EN 14846:2008;

- 8 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- 800Н / 400 Н розблокування ЗС/ПС під навантагою;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 79 мм висота корпусу;

- 28,0 / 20,0 мм товщина корпусу;

- 28,0 мм глибина корпусу;

- 2,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 500 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання;

- біполярний діод
ProFix1

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС

F-СЕРІЯ  ProFix1 143.20 для протипожежних дверей

- (20) RR контакт стану дверної стулки;

- ProFix1;

- сертифікат P-120003624;

- сертифікат DIN EN 14846:2008;

- 8 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- 800Н / 400 Н розблокування ЗС/ПС під навантагою;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 79 мм висота корпусу;

- 28,0 / 20,0 мм товщина корпусу;

- 28,0 мм глибина корпусу;

- 2,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 500 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання;

- біполярний діод



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

27.0

 

P-120003624

27.1
143.13------Q34

143.13------Q35
295,00

28.0

 

P-120003624

28.1
143.23------Q34

143.23------Q35
360,00

F-СЕРІЯ  ProFix2 143.13 для протипожежних дверей

ОПИС

- ProFix2;

- сертифікат P-120003624;

- сертифікат DIN EN 14846:2008;

- 8 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- 800Н / 400 Н розблокування ЗС/ПС під навантагою;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 79 мм висота корпусу;

- 23,1 / 21,5 мм товщина корпусу;

- 28,0 мм глибина корпусу;

- 2,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 500 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання;

- біполярний діод
ProFix2

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС

F-СЕРІЯ  ProFix2 143.23 для протипожежних дверей

- VDS клас B;

- (23) RR контакт стану дверної стулки;

- ProFix2;

- сертифікат P-120003624;

- сертифікат DIN EN 14846:2008;

- 8 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- 800Н / 400 Н розблокування ЗС/ПС під навантагою;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 79 мм висота корпусу;

- 23,1 / 21,5 мм товщина корпусу;

- 28,0 мм глибина корпусу;

- 2,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 500 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання;

- біполярний діодProFix1

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 10-24 В ПС/ЗС



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

29.0

29.1 332.80------E91 495,00

30.0

30.1 332.208-----E91 495,00

ОПИС

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга 12 В ПС

споживання струму 200 мА

СЕРІЯ 332.80 для шляхів евакуації

- до 3 000 Н надійне розблокування в умовах тиску;

- 3 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- контакт дверної стулки;

- контакт якоря котушки;

- годиться для протипожежних дверей;

- сертифікат EN13637;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 78,7 мм висота корпусу;

- 20,0 мм товщина корпусу;

- 27,5 мм глибина корпусу;

- 2,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 500 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

- біполярний діод

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга 12 В ПС

споживання струму 200 мА

опір електрокотушки 63 Ω 

СЕРІЯ 332.208 ProFix1 для шляхів евакуації

- ProFix1;

- до 3 000 Н надійне розблокування в умовах тиску;

- 3 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- годиться для протипожежних дверей;

- сертифікат EN13637;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 78,7 мм висота корпусу;

- 28,1/20,0  мм товщина корпусу;

- 27,5 мм глибина корпусу;

- 2,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 500 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

- біполярний діод



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

31.0

31.1 332.238-----E91 495,00

32.0

32.1 351U80-58135F91 540,00

32.2 351M.80-----N91 620,00

ОПИС

СЕРІЯ 332.238 ProFix2 для шляхів евакуації

СЕРІЯ 351 для шляхів евакуації

- до 5 000 Н надійне розблокування в умовах тиску;

- 5 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- сертифікат EN13637;

- контакт дверної стулки;

- контакт якоря електрокотушки;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепної призми;

- 134 мм висота корпусу;

- 23,0 мм товщина корпусу;

- 39,0 мм глибина корпусу;

- 200х25х3 мм лицьова планка;

- 150х25х3 мм запірна планка;

- 9,6 мм глибина замикання;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 500 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

- біполярний діод
тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга 12-24 В ПС

МОТОРНА ВЕРСІЯ

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга 12-48 В ПС

- ProFix2;

- до 3 000 Н надійне розблокування в умовах тиску;

- 3 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- годиться для протипожежних дверей;

- сертифікат EN13637;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 78,7 мм висота корпусу;

- 23,0/21,5 мм товщина корпусу;

- 27,5 мм глибина корпусу;

- 2,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 500 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

- біполярний діод
тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга 12 В ПС

споживання струму 200 мА

опір електрокотушки 63 Ω 



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

33.0

33.1 352M.80-----Q91 650,00

34.0

34.1 352M.85-----Q91 650,00

ОПИС

СЕРІЯ 352M.80 для шляхів евакуації

- МОТОРНА ВЕРСІЯ;

- до 5 000 Н надійне розблокування в умовах тиску;

- 5 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- сертифікат EN13637;

- контакт дверної стулки;

- контакт якоря електрокотушки;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепної призми;

- 134 мм висота корпусу;

- 23,0 мм товщина корпусу;

- 39,0 мм глибина корпусу;

- 200х25х3 мм лицьова планка;

- 150х25х3 мм запірна планка;

- 9,6 мм глибина замикання;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 500 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

- біполярний діод
МОТОРНА ВЕРСІЯ

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга 12-24 В ПС

СЕРІЯ 352M.85 для шляхів евакуації

- МОТОРНА ВЕРСІЯ;

- до 5 000 Н надійне розблокування в умовах тиску;

- 5 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- сертифікат EN13637;

- контакт дверної стулки;

- контакт якоря електрокотушки;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепної призми;

- 134 мм висота корпусу;

- 23,0 мм товщина корпусу;

- 39,0 мм глибина корпусу;

- 200х24х3 мм лицьова планка;

- 130х25х4 мм запірна планка;

- 9,6 мм глибина замикання;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 500 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

- біполярний діод
МОТОРНА ВЕРСІЯ

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга 12-24 В ПС



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

35.0

35.1 914U-0940335Q91 340,00

35.2 934U-0940335Q91 380,00

36.0

36.1 914UR0940335Q91 450,00

36.2 934UR0940335Q91 490,00

ОПИС

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 12/24 В ПС

KL кріпильна планка 24х160 мм

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга 12/24 В ПС

KL кріпильна планка 24х160 мм

СЕРІЯ 914U/934U для суцільних скляних дверей

- для товщини скла 9-12 мм;

- 3 700 Ньютонів міцність проти зламу;

- 103,0 мм висота корпусу;

- 21,0 мм товщина корпусу;

- 28,2 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 200 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

- біполярний діод

тип праці: без напруги заблоковано

напруга 12/24 В ПС

KL кріпильна планка 24х160 мм

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга 12/24 В ПС

KL кріпильна планка 24х160 мм

СЕРІЯ 914UR/934UR для суцільних скляних дверей

- для товщини скла 9-12 мм;

- R-контакт стану дверної стулки;

- 3 700 Ньютонів міцність проти зламу;

- 103,0 мм висота корпусу;

- 21,0 мм товщина корпусу;

- 28,2 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 200 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

- біполярний діод



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

37.0

37.1 EX118R------Z31 900,00

37.2 EX138R------Z91 900,00

38.0

38.1 EX11820-----Z31 900,00

38.2 EX13820-----Z91 900,00

EX-СЕРІЯ EX118R / EX138R

- EX-виконання (для приміщень з небезпекою вибуху);

- годиться для протипожежних дверей;

- R-контакт дверної стулки (зачинено / не зачинено);

- 9 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 76 мм висота корпусу;

- 18,0 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -20°C + 50°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

- захисний діод;

- кабель 10 м 0,5х2 в комплекті
тип праці: без напруги заблоковано

напруга Z3=14,8 В ПС

споживання струму 123 мА

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга Z9=15 В ПС

споживання струму 123 мА

EX-СЕРІЯ EX118.20 / EX138.20 ProFix1

- ProFix1;

- EX-виконання (для приміщень з небезпекою вибуху);

- годиться для протипожежних дверей;

- R-контакт дверної стулки (зачинено / не зачинено);

- 9 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 76 мм висота корпусу;

- 25,4/18,5 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -20°C + 50°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

- захисний діод;

- кабель 10 м 0,5х2 в комплекті

тип праці: без напруги заблоковано

напруга Z3=14,8 В ПС

споживання струму 123 мА

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга Z9=15 В ПС

споживання струму 123 мА

ОПИС



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

39.0

39.1 EX11823-----Z31 900,00

39.2 EX13823-----Z91 900,00

40.0

40.1 8037---UL-91E91 145,00

41.0

- ProFix2;

- EX-виконання (для приміщень з небезпекою вибуху);

- годиться для протипожежних дверей;

- R-контакт дверної стулки (зачинено / не зачинено);

- 9 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- матеріял корпусу сталь;

- матеріял зачепного гака сталь;

- 76 мм висота корпусу;

- 20,1/18,5 мм товщина корпусу;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 3,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 6,0 мм глибина захвата зачепного гака;

 -20°C + 50°C допустимі температури середовища;

- 250 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

- захисний діод;

- кабель 10 м 0,5х2 в комплекті

тип праці: без напруги заблоковано

напруга Z3=14,8 В ПС

споживання струму 123 мА

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга Z9=15 В ПС

споживання струму 123 мА

СЕРІЯ 8037

- годиться для протипожежних дверей;

- 3 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- 126x40x30 мм розміри корпусу електрозачіпки;

- 126х50х30 мм розміри корпусу заскочки;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 4,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 5,8 мм глибина захвата зачепного гака;

 -15°C + 50°C допустимі температури середовища;

- 200 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

- захисний діод;

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга E9=12 В ПС

СЕРІЯ 8037R

- годиться для протипожежних дверей;

- R-контакт дверної стулки (зачинено / не зачинено);

- 3 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- 126x40x30 мм розміри корпусу електрозачіпки;

- 126х50х30 мм розміри корпусу заскочки;

- 25,5 мм глибина корпусу;

- 4,0 мм FaFix розмах регуляції зачепного гака;

- 5,8 мм глибина захвата зачепного гака;

 -20°C + 50°C допустимі температури середовища;

- 200 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

- захисний діод;

EX-СЕРІЯ EX118.23 / EX138.23 ProFix2

ОПИС



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

41.1 8037R--UL-91E91 170,00

41.2 8037-3--UL-9100 52,00

41.3 8037-4--UL-9100 34,00

41.4 8037-5--UL-9100 12,00

41.5 8037-6--UL-9100 19,50

42.0

42.1 14.400-20105E31 195,00

42.2 34.400-20105E91 260,00

43.0

43.1 14.460-20105E31 260,00

43.2 34.460-20105E91 350,00

ATP-СЕРІЯ 14.400ATP/34.400ATP

- 3 000 Ньютонів міцність проти зламу;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 200 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

тип праці: без напруги заблоковано

напруга E3=eE, 12 В ПС/ЗС

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга E9=12 В ПС

- R-контакт дверної стулки (зачинено / не зачинено);

- 3 000 Ньютонів міцність проти зламу;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 200 000 циклів тестовано електричну котушку;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

ATP-СЕРІЯ 14.460ATP/34.460ATP

тип праці: без напруги заблоковано

напруга E3=eE, 12 В ПС/ЗС

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга E9=12 В ПС

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга E9=12 В ПС

Г-кутник

126х45х45 мм розміри

товщина 5 мм

матеріял сталь

Дистанційни пластини-перекладки

126х50 мм розміри

товщина 2 мм

матеріял сталь

Клейовий комплект

128х52 мм розміри

товщина 1 мм

Клейовий комплект

126х50 мм розміри

товщина 5 мм

матеріял сталь

ОПИС



                      Ціни чинні з 19.05.2021

№ з/п КОД МОДЕЛІ ЦІНА ЕВРО з ПДВ

44.0

44.1

14U400-A06Q31

14U400-A91Q31

14U400-A04Q31

195,00

44.2

34U400-A06Q91

34U400-A91Q91

34U400-A04Q91

260,00

45.0

45.1

14U460-A06Q31

14U460-A91Q31

14U460-A04Q31

275,00

45.2

34U460-A06Q91

34U460-A91Q91

34U460-A04Q91

325,00

- 3 000 Ньютонів міцність проти зламу;

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 102,7 мм висота корпусу;

- 28,0 мм глибинав корпусу;

- 22,6 мм товщина корпусу;

- 200 000 циклів тестовано електричну котушку;

- A06 корпус чорний;

- A91 корпус сріблястий;

- A04 корпус білий;

- зачіпний гак регульований;

- зачіпка відноcно корпусу зовішнього регулюється;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

тип праці: без напруги заблоковано

напруга Q3=eE, 12-24 В ПС/ЗС

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга Q9=12/24 В ПС

ATP-СЕРІЯ 14U460 ATP/34U460 ATP

- 3 000 Ньютонів міцність проти зламу;

- RR контакт стану дверей "зачинено/не зачинено";

 -15°C + 40°C допустимі температури середовища;

- 102,7 мм висота корпусу;

- 28,0 мм глибинав корпусу;

- 22,6 мм товщина корпусу;

- 200 000 циклів тестовано електричну котушку;

- A06 корпус чорний;

- A91 корпус сріблястий;

- A04 корпус білий;

- зачіпний гак регульований;

- зачіпка відноcно корпусу зовішнього регулюється;

- DIN UNI для дверей лівого та правого розкривання

тип праці: без напруги заблоковано

напруга Q3=eE, 12-24 В ПС/ЗС

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО

напруга Q9=12/24 В ПС

ATP-СЕРІЯ 14U400 ATP/34U400 ATP

ОПИС


