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Посібник з експлуатації ЕМК-3.0 

 
 

1. Призначення 
1.1. Ворітця електромеханічні ЕМК-3.0 (надалі - ворітця) — це перегородний пристрій, 

призначений для управління доступом на територію, що охороняється. Встановлюються на 
контрольно-пропускних пунктах промислових підприємств, у вестибюлях банків та бізнес-центрів, в 
офісах та приміщеннях адміністративних установ. Керування ворітцями здійснюється за допомогою 
пульта.  

1.2. За стійкістю до впливу кліматичних умов ворітця відповідають категорії У2 згідно з 
ГОСТ 15150-69 та призначені для експлуатації як у приміщенні, так і на вулиці під навісом за 
температури від -40ºС до + 45ºС і відносній вологості повітря не більше 95% та температури 35ºС. 

 
2. Технічні дані 

Напруга живлення постійного струму, В  12 ± 1.5 
Споживаний струм, А, не більше  0,6 
Ширина перепони проходу, мм 890 ± 5 
Кут повороту стулки, градуси, не більше ± 90 
Сила повертання стулки, Н, не більше 15 
Дозволене навантаження на середину стулки: 
статичне, Н, не більше 
динамічне, Дж, не більше 

 
600 
60 

Габаритні розміри, мм 
висоти  
ширина 

 
1078 ± 3 
973 ± 5 

Маса, кг, не більше 20 
Середнє напрацювання до відмови, повертання, не менше 1500000 
Середній час відновлення, години, не більше 1,5 
Середній строк служби, роки, не менше 10 

3. Вимоги безпеки 
За способом захисту людини від ураження електричним струмом ворітця належать до класу 

III згідно з ГОСТ 27570.0-87. 
3.1. До монтажу, експлуатації та обслуговування ворітець допускаються особи, які вивчили 

цей Посібник з експлуатації. та пройшли інструктаж з техніки безпеки. 
3.2. При монтажу та експлуатації ворітець треба дотримуватися «Правил безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів», а також виконувати загальні положення з техніки 
безпеки, ухвалені на даному підприємстві. 

3.3. Як джерело живлення для ворітець застосовуються перетворювачі з роздільними 
обмотками або такі, що мають захисний трансформатор і відповідають вимогам безпеки згідно з 
ГОСТ 27570.0-87. 

3.4. Для дотримання заходів безпеки ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 
а) використовувати несправні інструменти і пристрої при монтажу та обслуговуванні ворітець; 
б) піддавати деталі і вузли ворітець падінням або ударам, що викликають механічну деформацію. 

. 

4. Будова і принцип роботи 
4.1. Ворітця являють собою вертикальну стійку 1, на якій міститься опора 4, що обертається 

на двох підшипниках (2, 3), із закріпленою на ній стулкою 5. Всередині опори розміщені пружина 6, 
що повертає стулки у вихідне положення, і упор 7, що обмежує кут повороту стулки. Верхній 
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фланець стійки складається з нерухомого корпусу 8, в якому розміщуються два підпружинених 
штифта 9, і рухомого зовнішнього кільця з насічкою 10, за допомогою якого встановлюється режим 
роботи ворітець. Зверху фланець закритий стаканом 11, всередині якого розміщені електромагніт 
блокування проходу 12, плата індикації 13 і контактна колодка 14. Рухомий якір електромагніта 
через коромисло з'єднаний зі штоком 15, який зафіксовує стулку 5 в закритому положенні. 

На стулці 5 закріплена пластина 14, яка призначена для розміщення (наклеювання) на ній 
інформаційних знаків (дозвіл або заборона проходу тощо). 

Загальний вигляд ворітець зображено на рис. 1. 
Поворот стулки ворітець у дозволеному напрямку виконується вручну, при цьому зусилля на 

середині стулки не повинно перевищувати 15 Н. Повернення стулки у вихідне положення 
відбувається самостійно під дією пружини 6. 

Керування електромагнітом та індикацією здійснюється за допомогою пульта.  
Закріплюються ворітця до підлоги з допомогою шурупів або анкерних болтів, що 

вгвинчуються у підготовлені отвори. Підведення електричного кабелю до ворітець виконується через 
металорукав у підлозі.  

Габаритні розміри ворітець подані на рис. 2. 
 

Загальний вигляд ворітець ЕМК-3.0 

 
Рис.1 
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4.2. Ворітця є універсальними (односторонніми або двосторонніми). За допомогою кільця 
керування 10 можна перемикати стан роботи ворітець відповідно до таблиці 1. 
 
Таблиця 1. 
 

№ стану Положення кільця керування Опис 
 

1. 
Точки на кільці та стакані суміщені. Ворітця керовані двосторонньо. 

Командою з пульта можна повертати 
стулку в будь-яку сторону на кут 90°. 

 
2. 

Кільце зі стану 1 повернуте в 
обраному напрямку проходу на кут 
90º до звуку клацання.. 

Ворітця керовані односторонньо. 
Командою з пульта дозволяється 
повертання стулки на кут 90 ° тільки в 
напрямку проходу. 

 
3. 

Кільце зі стану 1 повернуте в будь-
якому напрямку на кут 180º до 
другого звуку клацання. 

Ворітця закриті та некеровані. 
Повертання стулки в будь-яку сторону 
неможливе. 

 
4.3. Для кожного з керованих станів ворітець (з.п. 1-3 таблиці 1) за допомогою пульта керування 
можна встановити такі режими роботи:  

 черговий (ворітця закриті для проходу); 
 вільний прохід (напрям проходу залежить від режиму, заданого положенням кільця 

керування 10. 
Стан електромагніта та плати індикації при цьому повинні відповідати таблиці 2. За 

відсутності напруги стан ворітець визначається положенням кільця керування 10. 
 
Таблиця 2. 

Встановлення режиму роботи ворітець пультом керування: 
 

№ з.п. Режим Дія оператора Стан електромагніта та індикації 

 
1. 

Черговий 
(ворітця закриті для 

проходу) 

Натиснути на пульті 
кнопку 

«Прохід закритий» 

Електромагніт увімкнений, стулка 
заблокована, світиться червоний 

світлодіод. 
 

2. 
Вільний прохід 

(ворітця відкриті для 
проходу) 

Натиснути на пульті 
кнопку 

 «Прохід відкритий» 

Електромагніт вимкнений, стулка 
розблокована, світиться зелений 

світлодіод. 

5. Встановлення, монтаж і підключення 
5.1. Ворітця треба встановлювати на рівній і міцній спеціально підготовленій бетонній або 

кам'яній основі. 
5.2. Монтаж ворітець слід виконувати в наступному порядку:  
1) Розпакувати ворітця, перевірити комплектацію згідно з супровідною документацією; 
2 Зробити в підлозі чотири отвори для елементів кріплення та канал для прокладання кабелю 
як на рис. 3; 
3) Прокласти металорукав і протягнути кабель - три проводи перерізом не менше 0,8 мм² 
кожен; 
4) Підключити ворітця відповідно до схеми підключення (рис. 4); 
5) Встановити стійку ворітець і закріпити її до основи чотирма кріпильними парами. 
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Габаритні розміри ворітець ЕМК-3.0 
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Рис. 2 
 

Розмітка отворів у підлозі для кріплення ворітець ЕМК-3.0 
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1. Положення стулки в закритому стані. 2. Отвори під кріпильні деталі. 
3. Контур опорного фланця ворітець. 4. Отвір для проведення кабелю. 

Рис. 3. 
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Схема підключення ворітець ЕМК-3.0 

 

 
Рис. 4 

 
6. Підготування до роботи 

6.1. Перед початком роботи переконайтеся у відсутності зовнішніх пошкоджень на деталях 
ворітець. 

6.2. Звільніть зону обертання стулки ворітець від сторонніх предметів. 
6.3. Встановіть кільце керування в положення, що відповідає експлуатаційному стану. Ворітця 

готові до роботи. 
 

7. Порядок роботи 
7.1. Режим черговий. Щоб задіяти режим, натисніть на пульті керування кнопку «Прохід 

закритий». При цьому вмикається електромагніт блокування проходу, починає світити червоний 
світлодіод. Стулка ворітець автоматично закривається в положенні, що перегороджує прохід.  

7.2. Режим вільного проходу. Натисніть на пульті кнопку «Прохід відкритий». При цьому 
вимикається електромагніт блокування проходу і загоряється зелений світлодіод. Щоб пройти через 
ворітця, треба вручну повернути стулку в дозволеному напрямку. Потім стулка ворітець під дією 
поворотної пружини самостійно вертається у вихідне положення. 

7.3. Режим «Антипаніка». Натисніть на пульті кнопку «Прохід відкритий». Поверніть кільце 
керування в напрямку виходу зі стану 1 в стан 2 (див. табл. 1). Перемістіть стулку ворітець до упору 
в напрямку виходу і зафіксуйте її в цьому положенні за допомогою повертання кільця керування в 
тому ж напрямку до характерного звуку клацання. 

7.4. Фіксація стулки. За потреби стулку ворітець можна зафіксувати з допомогою кільця 
керування в закритому чи відкритому стані. Для цього треба встановити стулку ворітець в потрібне 
положення й повернути кільце керування зі стану 1 в стан 3.. 
 

8. Технічне обслуговування 
Впродовж встановленого терміну роботи ворітця не потребують технічного обслуговування 

(чищення, змащування тощо). 
 

9. Транспортування і зберігання 
9.1. Перевезення ворітець здійснюється в транспортній упаковці наземним і повітряним 

транспортом. Під час транспортування дозволено штабелювати коробки не більше ніж в 4 яруси. 
9.2. Умови зберігання повинні відповідати групі 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69. 

Плата
індикації

Електромагніт
блокування 
прохода

Ворітця ЕМК-3.0

1
2
3

Пульт дистанційного
управління

Джерело живлення

Прохід відкритий

Загальний

+

-

12 В

зелений

загальний

червоний

Прохід закритий


