Instructiuni de utilizare si instalare yala electromagnetica incastrabila
SilverCloud YS800 / YS810 Fail Secure, Normal Inchis, NC
Yala electromagnetica SilverCloud YS800 / YS810 poate ﬁ montata pe usi din otel, PVC sau lemn din birouri sau locuinte private, precum si
pe usi antiincendiu din spatiile publice.
Caracteristici:
- tip functionare mecanica: Normal close - Normal inchis: yala mentine usa/poarta inchisa in stare de repaos
- montaj incastrat, la interior sau exterior
- stare la intreruperea alimentarii: inchis
- material: inox si aliaj de zinc (YS800), otel si aliaj de zinc (YS810)
- design placut
- gama larga de aplicare
- forta de inchidere: 250 kg
- alimentare: Impuls sau temporizare maxim 1-3 secunde in functie de tipul de montaj de 12 V d.c.
- echipata cu pin central de armare (functie de retinere la deschidere prin impuls)
- functie de blocare pe modul deschis
- consum: 1.2A
- temperatura de functionare: -25℃ ~+ 55℃
- compatibila cu sisteme de interfonie si control acces
- universala pentru usi cu deschidere spre interior sau exterior, pe stanga sau pe dreapta
Instructiuni de conectare:
Printre accesoriile produsului gasiti o dioda care conectata previne socurile de curent catre sistemul de control acces la inchiderile incorecte ale
yalei.
Este recomandat ca dioda sa se lege in paralel cu legaturile yalei, conform schemei electrice.
Yala poate ﬁ comandata de un circuit NO (Normal deschis) ce ofera o tensiune de 12 V ﬁe de tip impuls (daca se aplica functia de retinere) sau de
tip temporizata (maxim 1-3 secunde).
Functia de retinere este functionala daca pinul central de retinere/armare din interior yala (vezi poza) este apasat de catel/bolt clanta cand usa
este inchisa. Aceasta functie permit blocarea pe deschis a yalei, pana la deschiderea usii/ portii/ clantei.

Exemplu de conectare:

NOTE:
1. Inainte de a instala yala va rugam sa cititi aceste instructiuni cu atentie.
2. Pentru o interpretare corecta a termenilor tehnici, si a schitei de conectare, va recomandam sa apelati la un tehnician in Sisteme de
control acces, pentru a evita neplaceri create de conectarea incorecta a produsului.
Schema de instalare:
Yala

bolt

yala

yala

bolt

Note de instalare:
1. Pentru a obtine o deschidere normala a usii, pastrati 1-2 mm intre bolturile inchiderilor catod si anod;
2. Pentru a obtine o inchidere normala a usii, pastrati si 3-5 mm intre placa frontala a inchiderii catod si cea anod.

User manual and installation instructions for mortise electric lock
SilverCloud YS800 / YS810 Fail Secure, Normal Close, NC
SilverCloud electromagnetic lock YS800 / YS810 can be mounted on steel, PVC or wooden doors in oﬃces or private homes, and on ﬁre
doors from public spaces.
Features:
- operating type: Normal close - electric lock is closed / keepd door closed while in rest state;
- mortise mounted
- normal open
- stainless steel and zinc alloy (YS800), stainless stell and and zinc alloy (YS810)
- beautiful design
- wide range of application
- impact resistance and holding strenght: 250 kg
- voltage: 12 V d.c. Impulse or timer below 1-3s
- current 1.2A
- working temperature: -25℃ ~ +55℃
- arming middle PIN
- manual override slider;
- compatible with intercom and access control systems
- universal for inward, outward, rightward, leftward door
Wiring instructions:
The accessories include a diode, which prevents recoil current and voltage from a bad impact to access host when locking or unlocking.
The user should wire the diode in parallel to the wire teminal acording o electric circuit below.
The electric lock can be connected to a NO circuit, that gives a 12 V Impulse , to open the lock. Optional, if Arming pin is not used, you can
apply a timer 12V voltage under 1-3 seconds
The arming pin function ( when arming central pin is pushed by bolt, and gate/door closed) alows the mortise electric lock to stay open until
the door/gate is opened by visitors.

Connection example:
Video door phone SilverCloud House 715 - impulse command

arming PIN

manual lock PIN

Fail Safe electric locks:

Electric lock
Access button

Fail Secure electric lock
Control access
Electric lock with bolt

NOTE:
1. Before installing the lock, please read these instructions carefully.
2. To make sure the lock works properly, choose the appropriate power supply and quality wires to avoid abnormal function due to power
supply.
3. in order to avoid misunderstandings, and get a proper installation, please contact a Control Acces specialist for Installation of this
product.

Installation drawing:

Installation note:
1. To maintain proper opening of the door, keep 1 - 2 mm between the bolts of cathode lock and anode lock;
2. To maintain proper closing of the door, keep 3 - 5 mm between the front plate of cathode lock and anode lock;

Elektromágneses ajtózár telepítése és használati útmutató
SilverCloud YS800 / YS810 Fail Secure, Normál nyitott , NC
SilverCloud YS800 / YS810 elektromágneses ajtózárat fel lehet szerelni acél , PVC vagy fa ajtókra az irodákban vagy magánlakásokban,
valamint tűzgátló ajtók köztereken.
Tulajdonságok:
- működési típus mechanikai : Normal close - Normál nyitott : a zár ajtót/kaput zárva tartja.
- beépített szerelés, beltére vagy kültérre
- áramellátás állapotának megszakitása: zárt
- anyag: i Rozsdamentes acél és cink ötvözet(YS800), acél és cink ötvözet (YS810)
- szép design
- széles körű alkalmazások
- szorítóerő: 250 kg
- tápellátás: Impulzus vagy maximális késleltetés 1-3 másodpercig a szerelési típustól függően 12 V d.c.
- központi megerősítő csapokkal ellátva (impulzus visszatartó funkció)
- zárolás funkció nyitott módban
- energiafogyasztás: 1.2A
- működési hőmérséklet: -25℃ ~+ 55℃
- kompatibilis kaputelefon és beléptető rendszerekkel
- univerzális ajtó befelé vagy kifelé nyíló, balra vagy jobbra
Csatlakozási utasítások:
A termék tartózékaiban találnak egy diódát amely csatlakoztatva van, ez megakadályozza a rövidzárlatot a belétető rendszer nem
helyes bezárásakor. Ajánljuk , hogy a dióda párhuzamosan csatlakozon a zárral.
Javasoljuk, hogy a diódát a zár csatlakozásokkal párhuzamosan csatlakoztassa az elektromos rajz szerint.
A zár vezérelhető NO áramkörrel (Normál nyitott )amely 12 V tápegységet ajánl vagy impulzustípus (ha a tartás funkciót alkalmazzák) vagy
időzített típus ( maximum 1-3 másodperc).
Visszatartó funkció akkor működik, ha az ajtó zárt állapotában a rögzítő / zárócsavart a belső zár (lásd a képen) központi tartó / erősítő csapját
megnyomja. este inchisa. Ez a funkció lehetővé teszi a nyitott zár tiltását addig míg a kapu vagy ajtó kinyilik.

Csatlakozási példa:

SilverCloud House 715 kaputelefon - impulzus típusú parancssal

Fail Safe típusú
elektromos zár:

Elektromágneses zár
Belépési gomb
Fail Secure típusú
elektromos zár
Belépési vezérlőgomb
Automatikus zár csavarral

MEGJEGYZÉS:
1. Mielőtt telepítené a zárat, kérjük olvassák el ﬁgyelmesen a használati utasítást.
2.Mielőtt telepítené a zárat, kérjük olvassák el ﬁgyelmesen a használati utasítást.
2. A műszaki feltételek és a kapcsolódási diagram helyes értelmezéséhez javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot egy szakosított
személyel, hogy elkerülje a helytelen tcsatlakozást okozta kellemetlenségeket.
Telepítési diagrama:
zár

ssavar

zár

zár

csavar

csavar

Telepítési megjegyzések::
1. Ahhoz, hogy egy normális ajtó nyitása működjön, tartsa a 1-2 mm távolságot az anód és katód közötti csapok zárásánál.
2. Ahhoz, hogy egy normális ajtó nyitása működjön, tartsa a 3-5 mm távolságot az elülső lemez zár katód és anód között.

