МЕХАНО-МАҐНЕТНІ ЕЛЕКТРОЗАЧІПКИ effeff
Ціни чинні з 01.10.2021

1.1
1.2
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1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
3.0
4.0
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6.0
7.0
8.0
9.0
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10.2
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12.2
13.1
13.2
14.1
14.2
14.3
14.4
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
16.1
16.2
16.3
17.1
17.2

КОД
9318T13-SM--A71
9318TQ13-SM-A71
9318TQ53-SM-A71
9338T13-SM--E91
9338TQ13-SM-E91
9338TQ53-SM-E91
9318TQ63-SM-A71
9338TQ63-SM-E91
9338---------00
9338-----1N-9100
9338-SET---9100
9338-3--W1-9100
9338-4-----9100
9338-6-----9100
9338-5-----9100
9318--------A71
9338--------E91
9318RR------A71
9338RR------E91
9318---34G35A71
9338---34G35E91
9318RR-34G35A71
9338RR-34G35E91
9318---09640A71
9338---09640E91
9318---09635A71
9338---09635E91
118T13------A71
118TQ13-----A71
118TQ53----A71
118ET13-----A71
138T13------E91
138TQ13-----E91
138TQ53-----E91
148T13------A71
148TQ13-----A71
148ET13-----A71
118TQ63-----A71
138TQ63-----E91

ЦІНА, ЕВРО з ПДВ

185,00
185,00
190,00
272,00
272,00
282,00
290,00
440,00

49,00
27,00
25,00
23,00
15,00
12,00
12,50
135,00
210,00
230,00
360,00
150,00
235,00
255,00
380,00
145,00
230,00
150,00
235,00
95,00
95,00
100,00
103,00
180,00
180,00
190,00
110,00
110,00
115,00
210,00
360,00

МЕХАНО-МАҐНЕТНІ ЕЛЕКТРОЗАЧІПКИ effeff
№
з/п

Ціни чинні з 01.10.2021
КОД
ЦІНА РОЗДРІБ
ОПИС
МОДЕЛІ
2021 ЕВРО з ПДВ
КОМПЛЕКТИ 9318 SM/ 9338 SM НАКЛАДНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ
Комплект блокувальний НАКЛАДНИЙ
- складові частини комплекту:

1.0

- 9338-----00 заскочка механо-маґнетна;
- зачіпка механо-маґнетна електрична Profix2
- 9338----1N-9100 накладний корпус для зачіпки
- 9338-SET---9100 накладний корпус для заскочки

9318T13-SM--A71

1.1

- тип праці без напруги у стані заблоковано
- 118T13------A71 зачіпка механо-маґнетна електрична
- напруга 10-24 В ПС/ЗС
- тип праці без напруги у стані заблоковано
- 118TQ13-----A71 зачіпка механо-маґнетна електрична
- Q - м'якша зворотня пружина зачіпного гака зачіпки
- напруга 10-24 В ПС/ЗС
- тип праці без напруги у стані заблоковано
- 118TQ53-----A71 зачіпка механо-маґнетна електрична
- Q - м'якша зворотня пружина зачіпного гака зачіпки
- 5 - вбудований захисний двополярний діод
- напруга 10-24 В ПС/ЗС

9318TQ13-SM-A71

- тип праці без напруги у стані РОЗБЛОКОВАНО
- 138T13------E91 зачіпка механо-маґнетна електрична
- напруга 12 В ПС

9338T13-SM--E91

- тип праці без напруги у стані РОЗБЛОКОВАНО
- 138TQ13-----E91 зачіпка механо-маґнетна електрична
- Q - м'якша зворотня пружина зачіпного гака зачіпки
- напруга 12 В ПС
- тип праці без напруги у стані РОЗБЛОКОВАНО
- 138TQ53-----E91 зачіпка механо-маґнетна електрична
- Q - м'якша зворотня пружина зачіпного гака зачіпки
- 5 - вбудований захисний двополярний діод
- напруга 12 В ПС

9338TQ13-SM-E91

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

185,00

185,00

9318TQ53-SM-A71

190,00

272,00

272,00
9338TQ53-SM-E91
282,00

КОМПЛЕКТИ 9318RR SM/ 9338RR SM НАКЛАДНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ
Комплект блокувальний НАКЛАДНИЙ
- складові частини комплекту:
2.0

2.1

2.2

- 9338-----00 заскочка механо-маґнетна;
- RR-зачіпка механо-маґнетна електрична Profix2
- 9338----1N-9100 накладний корпус для зачіпки
- 9338-SET---9100 накладний корпус для заскочки
- тип праці без напруги у стані заблоковано
- 118TQ63-----A71 зачіпка механо-маґнетна електрична
- Q - м'якша зворотня пружина зачіпного гака зачіпки
- вбудований захисний двополярний діод
- RR-контакт стану дверної стулки
- напруга 10-24 В ПС/ЗС
- тип праці без напруги у стані РОЗБЛОКОВАНО
- 138TQ63-----E91 зачіпка механо-маґнетна електрична
- Q - м'якша зворотня пружина зачіпного гака зачіпки
- RR- конаткт стану дверної стулки
- вбудований захисний двополярний діод
- напруга 12 В ПС

9318TQ63-SM-A71
290,00

9338TQ63-SM-E91
440,00

МЕХАНО-МАҐНЕТНІ ЕЛЕКТРОЗАЧІПКИ effeff
№
з/п

КОД
МОДЕЛІ

ОПИС

Ціни чинні з 01.10.2021
ЦІНА РОЗДРІБ
2021 ЕВРО з ПДВ

ЗАСКОЧКА 9338---00
Заскочка механо-маґнетна 9338---00

3.0

- 3 000 Ньютонів міцність;
- 1 000 000 робочих циклів випробувано заскочку;
- 2,0 мм FaFix-функція регуляції засува;
- 11,0 мм глибина замикання засува;
- матеріял засува армоване скло-волокно;
- матеріял корпусу - цинковий стоп;
- ВхШхГл= 90 х 20 х 23 мм

9338---------00

49,00

ПРИЛАДДЯ НАКЛАДНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ
Корпус накладного встановлення
- для механо-маґнетних електричних зачіпок;
4.0

- Д х Т х В = 126 х 30 х 40 мм;
- матеріял корпусу цинкове литво під тиском;
- покриття порошкова фарба;
- колір RAL 9006 сріблясто-сірий
- для механо-маґнетних електричних зачіпок 138T13 і тп

9338----1N-9100

27,00

9338-SET---9100

25,00

9338-3--W1-9100

23,00

9338-4-----9100

15,00

9338-6-----9100

12,00

Корпус накладного встановлення
- для механо-маґнетних заскочок;
5.0

- Д х Т х В = 126 х 30 х 30 мм;
- матеріял корпусу цинкове литво під тиском;
- покриття порошкова фарба;
- колір RAL 9006 сріблясто-сірий
- для заскочок механо-маґнетних 9338----00

Г-кутник кріпильний

6.0

- місце встановлення - на одвірок;
- для накладних корпусів 9338----1N-9100;
- Д хШ х В = 126 х 45 х 45 мм;
- матеріял сталь;
- покриття порошкова фарба;
- колір RAL 9006 сріблясто-сірий
для накладних корпусів 9338----1N-9100

Комплект пластин кріпильних

7.0

- місце встановлення - на дверну стулку;
- для накладних корпусів 9338----1N-9100;
- Д х Ш х Т = 126 х 30 х 5 мм одна шт;
- Д х Ш х Т = 126 х 30 х 2 мм три шт
- матеріял сталь;
- покриття порошкова фарба;
- колір RAL 9006 сріблясто-сірий
- для накладних корпусів 9338----1N-9100;

Пластина кріпильна

8.0

- місце встановлення - на дверну стулку;
- для накладних корпусів 9338----1N-9100;
- Д х Ш х Т = 126 х 30 х 5 мм;
- матеріял сталь;
- покриття порошкова фарба;
- колір RAL 9006 сріблясто-сірий
- для накладних корпусів 9338----1N-9100;

МЕХАНО-МАҐНЕТНІ ЕЛЕКТРОЗАЧІПКИ effeff
№
з/п

ОПИС

КОД
МОДЕЛІ

Ціни чинні з 01.10.2021
ЦІНА РОЗДРІБ
2021 ЕВРО з ПДВ

Комплект пластин декоративних
9.0

- місце встановлення - на скляну стулку і скляну стіну;
- Д х Ш х Т = 128 х 32 х 0,5 мм одна шт;
- Д х Ш х Т = 126 х 46 х 0,5 мм одна шт;
- колір RAL 9006 сріблясто-сірий

9338-5-----9100

12,50

КОМПЛЕКТИ 9318/ 9338 ProFix2
Комплект блокувальний 9318 / 9338 ProFix2
- складові частини комплекту:
10.0

10.1

10.2

- 9338-----00 заскочка механо-маґнетна;
- зачіпка механо-магнетна електрична Profix2

- тип праці без напруги у стані заблоковано
- 9338-----00 заскочка механо-маґнетна;
- 118T13------A71 зачіпка механо-маґнетна електрична
- напруга 10-24 В ПС/ЗС
- тип праці без напруги стані розблоковано
- 9338-----00 заскочка механо-маґнетна;
- 138T13------E91 зачіпка механо-маґнетна електрична
- напруга 12 В ПС

9318--------A71

135,00

9338--------E91
210,00

КОМПЛЕКТИ 9318RR/ 9338RR ProFix2
Комплект блокувальний 9318RR / 9338RR ProFix2
- складові частини комплекту:
11.0

11.1

11.2

- 9338-----00 заскочка механомаґнетна;
- зачіпка механо-магнетна електрична Profix2
- RR-контакт стану дверної стулки
- тип праці без напруги у стані заблоковано
- 9338-----00 заскочка механо-маґнетна;
- 118T63------A71 зачіпка механо-маґнетна електрична;
- RR-контакт стану дверної стулки
- напруга 10-24 В ПС/ЗС
- тип праці без напруги стані розблоковано
- 9338-----00 заскочка механо-маґнетна;
- 138T13------E91 зачіпка механо-магнетна електрична;
- RR-контакт стану дверної стулки
- напруга 12 В ПС

9318RR------A71
230,00
9338RR------E91
360,00

КОМПЛЕКТИ 9318 KL34G / 9338 KL34G ProFix2
Комплект блокувальний 9318 KL / 9338 KL ProFix2
- складові частини комплекту:
12.0

12.1

12.2

- 9338-----00 заскочка механомаґнетна;
- зачіпка механо-магнетна електрична Profix2
- 34G35-01 KL-планка коротка, кріпильна 24х160 мм
- неіржавна сталь матеріял кріпильної KL-планки
- тип праці без напруги стані заблоковано
- 9338-----00 заскочка механо-маґнетна;
- 118T13------A71 зачіпка механо-магнетна електрична
- 34G35-01 планка кріпильна 24х160 мм
- напруга 10-24 В ПС/ЗС
- тип праці без напруги стані розблоковано
- 9338-----00 заскочка механо-маґнетна;
- 138T13------E91 зачіпка механо-магнетна електрична
- 34G35-01 планка кріпильна 24х160 мм
- напруга 12 В ПС

9318---34G35A71
150,00
9338---34G35E91
235,00

МЕХАНО-МАҐНЕТНІ ЕЛЕКТРОЗАЧІПКИ effeff
Ціни чинні з 01.10.2021
КОМПЛЕКТИ 9318RR KL34G / 9338RR KL34G ProFix2
Комплект блокувальний 9318RR / 9338RR ProFix2
- складові частини комплекту:
13.0

- 9338-----00 заскочка механомаґнетна;
- зачіпка механо-магнетна електрична Profix2
- RR-контакт стану дверної стулки
- 34G35-01 KL-планка коротка, кріпильна 24х160 мм
- неіржавна сталь матеріял кріпильної KL-планки

9318RR-34G35A71

13.1

- тип праці без напруги стані заблоковано
- 9338-----00 заскочка механо-маґнетна;
- 118T13------A71 зачіпка механо-магнетна електрична;
- RR-контакт стану дверної стулки;
- 34G35-01 планка кріпильна 24х160 мм

9338RR-34G35E91

13.2

- тип праці без напруги стані розблоковано
- 9338-----00 заскочка механо-маґнетна;
- 138T13------E91 зачіпка механо-магнетна електрична;
- RR-контакт стану дверної стулки;
- 34G35-01 планка кріпильна 24х160 мм

255,00

380,00

КОМПЛЕКТИ 9318 KL096 / 9338 KL096 ProFix2
Комплект блокувальний 9318 KL / 9338 ProFix2
- складові частини комплекту:
14.0

14.1

14.2

14.3

14.4

- 9338-----00 заскочка механомаґнетна;
- зачіпка механо-магнетна електрична Profix2
- KL 096 планка коротка, кріпильна 24х130 мм
- тип праці без напруги стані заблоковано
- 9338-----00 заскочка механо-маґнетна;
- 118T13------A71 зачіпка механо-магнетна електрична
- 09640-01 KL-планка кріпильна, коротка 24х130 мм
- покритття KL-планки поцинкована сталь

9318---09640A71

- тип праці без напруги стані розблоковано
- 9338-----00 заскочка механо-маґнетна;
- 138T13------E91 зачіпка механо-магнетна електрична
- 09640-01 KL-планка кріпильна, коротка 24х130 мм
- покритття KL-планки поцинкована сталь
- тип праці без напруги стані заблоковано
- 9338-----00 заскочка механо-маґнетна;
- 118T13------A71 зачіпка механо-магнетна електрична
- 09635-01 KL-планка кріпильна, коротка 24х130 мм
- матеріял KL-планки неіржавна сталь
- тип праці без напруги стані розблоковано
- 9338-----00 заскочка механо-маґнетна;
- 138T13------E91 зачіпка механо-магнетна електрична
- 09635-01 KL-планка кріпильна, коротка 24х130 мм
- матеріял KL-планки неіржавна сталь

9338---09640E91

145,00

230,00
9318---09635A71
150,00
9338---09635E91
235,00

МЕХАНО-МАҐНЕТНІ ЕЛЕКТРОЗАЧІПКИ effeff
Ціни чинні з 01.10.2021

15.0

15.1

- T - вбудований маґнетик під зачіпний гак
- для комбінації з механо-маґнетною заскочкою
- ProFix2 модифікація
- 3 750 Ньютонів міцність проти зламу;
- 66 мм висота корпусу;
- 16,0/20,5 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

маґнетик

СЕРІЯ 118T.13 / 138T.13 ProFix2
Зачіпка механо-маґнетна електрична ProFix2

118T13------A71

95,00

118TQ13-----A71

15.2

тип праці: без напруги заблоковано
Q- полегшена сила зворотньої пружини зачіпного гака
напруга 10-24 В ПС/ЗС

118TQ53-----A71

15.3

тип праці: без напруги заблоковано
Q- полегшена сила зворотньої пружини зачіпного гака
5 - двополюсний захисний діод
напруга 10-24 В ПС/ЗС

118ET13-----A71

15.4

тип праці: без напруги заблоковано
E важіль механічного розблокування
тип праці: без напруги заблоковано
напруга 10-24 В ПС/ЗС

15.5

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО
напруга 12 В ПС

138T13------E91

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО
Q- полегшена сила зворотньої пружини зачіпного гака
напруга 12 В ПС

138TQ13-----E91

15.6

138TQ53-----E91

15.7

тип праці: без напруги РОЗБЛОКОВАНО
Q- полегшена сила зворотньої пружини зачіпного гака
5 - двополюсний захисний діод
напруга 12 В ПС

95,00

100,00

103,00

180,00
180,00

190,00

МЕХАНО-МАҐНЕТНІ ЕЛЕКТРОЗАЧІПКИ effeff
Ціни чинні з 01.10.2021
СЕРІЯ 148T.13 ProFix2
Зачіпка механо-маґнетна електрична ProFix2

16.0

16.1

- T - вбудований маґнетик під зачіпний гак
- для комбінації з механо-маґнетною заскочкою
- ProFix2 модифікація
- 3 750 Ньютонів міцність проти зламу;
- 66 мм висота корпусу;
- 16,0/20,5 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
система механ-го затримання у стані розблоковано
напруга 10-24 В ПС/ЗС

148T13------A71
110,00
148TQ13-----A71

16.2

тип праці: без напруги заблоковано
Q- полегшена сила зворотньої пружини зачіпного гака
система механ-го затримання у стані розблоковано
напруга 10-24 В ПС/ЗС

148ET13---Q-A71

16.3

тип праці: без напруги заблоковано
Q- полегшена сила зворотньої пружини зачіпного гака
система механ-го затримання у стані розблоковано
E важіль механічного розблокування
напруга 10-24 В ПС/ЗС

110,00

115,00

СЕРІЯ 118T.63 / 138T.63 ProFix2

17.0

17.1

17.2

- ProFix2 модифікація
- Т - вбудований маґнетик під зачіпний гак
- RR контакт стану дверної стулки
- 3 750 Ньютонів міцність проти зламу;
- 74 мм висота корпусу;
- 18,7/25,2 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;
ProFix2
(23) RR- контакт стану дверної стулки
T - вбудований маґнетик під зачіпний гак
тип праці: без напруги заблоковано
напруга 10-24 В ПС/ЗС
ProFix2
(23) RR- контакт стану дверної стулки
T - вбудований маґнетик під зачіпний гак
E важіль механічного розблокування
тип праці: без напруги заблоковано
напруга 10-24 В ПС/ЗС

118TQ63-----A71
210,00
138TQ63-----E91
360,00

