
 
Sistem inchidere electromagnetic 

-manual de utilizare- 
 
 
Cititi acest manual inainte de utilizare si pastrati-l pentru viitoare referinte. 
 

1. Specificatii  
 
MODEL DIMENSIUNE 

(MM) 
ALIMENTARE CONSUM FORTA DE 

RETINERE 
SEMNAL 
INCHIDERE 

SEMNAL 
USA 

MODEL 
USA 

HVI 
280A/AS/DS 

250x47x26 12/24VCC 12V/480mA 
24V/240mA 

280kg NU/DA/DA NU/NU/ 
DA 

USA 
SIMPLA 

HVI 
280B/BS/DS 

500x47x26 12/24VCC 12V/480mA*2 
24V/240mA*2 

280kg*2 NU/DA/DA NU/NU/
DA 

USA 
DUBLA 

HVI 
380A/AS 

285x55x29 12/24VCC 12V/500mA 
24V/250mAa 

380kg NU/DA NU/NU USA 
SIMPLA 

HVI 
380B/BS 

570x55x29 12/24VCC 12V/500mA*2 
24V/250mA*2 

380kg*2 NU/DA NU/NU USA 
DUBLA 

HVI 
500A/AS/DS 

265x71x40 12/24VCC 12V/480mA*2 
24V/240mA*2 

500kg NU/DA/DA NU/NU/
DA 

USA 
SIMPLA 

HVI 
500B/BS/DS 

530x71x40 12/24VCC 12V/600mA 
24V/300mA 

500kg*2 NU/DA/DA NU/NU/
DA 

USA 
DUBLA 

 

2. Gama de aplicatii 
 

 Tipuri de usi: usa din lemn, usa din sticla, usa metalica, usa cu rezistanta la foc; 

 Tipuri de control: sistem interfon, sistem control acces. 

 
3. Note 
 

 Folosind o sursă de alimentare puternică, tensiunea de ieșire trebuie să fie DC12±10%, 
cablu>0.75 mm; 

 Nu stricati stratul de galvanizare în timpul instalării; 

 Asigurați-vă că placa de montare se atașează bine in corpul de blocare; 

 Inelul de cauciuc trebuie să fie adăugat între placa de armare și foaia ușii, nu strangeti 
foarte tare șurubul, mențineți inelul de cauciuc elastic; 

 Nu sudați plăcuța de montare pe ușă, aceasta va afecta blocarea; 

 Curățați uleiul de curățare cu o cârpă, nu folosiți detergent alcalin sau caustic; 

 Temperatura de lucru – umiditate: 20Cº-50Cº - 90%RH 
 

4. Cablarea incuietorii 
 

1) Alimentare 12V-DC 
Polul pozitiv de 12V-DC se va conecta la terminalul marcat cu “+” 
Polul negativ de 12V-DC se va conecta la terminalul marcat cu “-”. 
Asigurati-va ca selectorul de voltaj este comutat pe 12V-DC 

 



2) Alimentare 24V-DC  
Polul pozitiv de 24V-DC se va conecta la terminalul marcat cu “+”. 
Polul negativ de 24V-DC se va conecta la terminalul marcat cu “-”. 
Asigurati-va ca selectorul de voltaj este comutat pe 24V-DC. 

 
3) Cablarea detectorului de stare a ușii 

Curentul de suprasarcină al contactului releului este de 1A. Cand alimentarea este de 24V-
DC, suprasarcina este strict interzisa. Conectați circuitul normal deschis la COM și NC 
pentru a obține semnalul de comutare. Conectați circuitul normal inchis la COM și NC 
pentru a obține semnalul de comutare. 

 
NOTA: Vă rugăm să utilizați alimentarea de 12V-DC daca incuietoarea nu are  de blocare nu are 
nicio adnota speciala. Suprasarcina de curent poate afecta incuietoarea.  
 

5. Procedura de dezasamblare 

 
1) Dezasamblați capacul și banda înainte de a instala încuietoarea. 
2) Desfaceti surubul si capacul 
3) Desurubati bolturile anti-dezasamblare cu cheia hexagonala. 
4) Folositi chia allen pentru a desface surubul de pe palca de montare. 
5) Desfaceți placa de montare din corpul încuietorii. 

 
 

6. Procedura standard de montaj 
 
1) Utilizați șablonul furnizat pentru a determina locația și dimensiunea corectă a orificiilor de 

montare atât pentru ușa cât și pentru cadrul usii.  
2) Instalați ușor placa de montaj folosind două din șuruburile de montare alimentare Phillips 

in spatiile alungite. 
3) Folosind un ciocan, bateti ușor ambele știfturi în placa de armătură până când sunt fixate. 
4) Inainte de a instala piulita, este posibil sa fie necesar sa faceti o gaura in usa. Verificati 

pagina 2 pentru aceasta informatie. Folosind componentele aratate in imaginea din 
dreapta, montati placa de armare pe usa. Asigurati-va ca nu strangeti prea tare si ca ati 
montat-o conform diagramei de mai jos. Armătura trebuie să fie liberă si să se alinieze cu 
ușa. 

5) Asigurati-va ca placa de armature si magnetul sunt aliniate. 
6) Inchideti usa pentru a testa forta de retinere. Unghiul dintre placa de armatura si magnet 

poate fi ajustata adaugand sau scotand din saibe.  
 

7. Metoda de montare a suportilor 
 

1) Daca latimea usii este mai mica de 42 mm, nu este sufficient pentru a monta placa de 
armatura. Astfel, se va adauga un support de motare de tip L. 

2) Pentru usilde cu deschidere in interior, instalati corpul incuietorii inauntru, iar in acelasi 
timo trebuie sa instalati un suport de tip ZL. 

3) Incuietorile magnetice instalate in usi de sticla necesita un support de montaj de tip U ( 
pentru usi de sticla de 10-15mm grosime).  


