
ELETROÍMÃ 1200M - Z8

Experience a safer
and more open world

DATASHEET | Eletroímã 1200M-Z8 | Versão Português | Rev. 04.2022

Acompanhe nossas redes sociais

controledeacesso.assaabloy.com.br

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Av. Jerome Case, nº 2.600, Galpão A1, Parte C - Condomínio Sorocaba Business Park, Bairro Éden
Sorocaba - SP. Telefone: +55 (11) 5693-4450. CNPJ: 02.214.604/0005-90 | I.E: 798.451.225.117

Os eletroímãs 1200M – Z8, operam com uma força de 
retenção de 550kg até 580kg, com uma fácil instalação 
e que podem ser usadas em qualquer sistema de 
controle de acesso, com opções de fixação que inclui 
construções de madeira, alumínio e aço, bem como 
aplicações em portas de vidro. São equipados com 
sensor de atracação e sensor de status da porta, sendo 
ideais para aplicações em portas padrões até para as 
portas comerciais de alto fluxo.

Classificação de incêndio de 
até 4 horas em conjunto de 
porta corta-fogo de acordo 
com AS1905.1:2005

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

• Sensor de atracação (Hall/Bond Monitoring);
• Sensor de status da porta (Reed Switch Monitoring);
• Indicador LED bicolor;
• À prova de falhas: destrava quando faltar energia;
• Fácil instalação: adequado para uso novo e adaptado;
• Alta força de retenção;
• Auto alinhamento: placa da armadura ajustável para
    compensar a queda da porta;
• Operação silenciosa;
• Dual Voltage: 12 ou 24VCC;
• Liberação instantânea – sem magnetismo residual;
• Suporte LZ disponíveis para instalação (não incluso);
• Pode ser usado em qualquer Sistema de Controle;
• Instalação nos mais diversos tipos de portas.

APLICAÇÕES

• Portas de alumínio;
• Portas de vidro;
• Salas de Armazenamento de TI;
• Controle de acesso;
• Montagem em superfície para portas de
   entrada e saída.

NORMAS

RoHS

Características Técnicas
Força de Retenção De 550kg até 580kg

Dimensão 266 x 72 x 40mm
Tensão 12 ou 24VCC, selecionável

Corrente • 512mA em 12VCC
• 256mA em 24VCC

Temperatura de Operação -10 ~ 55º
Umidade de operação 0 ~ 95%

* Medidas em milímetros (mm)


