Panys elèctrics i control d'accessos

Fustes Esteba
08/01/2023

Tancadors elèctrics
FRONTAL TANCADOR ELÈCTRIC JIS 901
901D / JIS

Models
159X25MM
159X25MM
159X25MM
159X25MM

DAURAT
PLATA
BLANC
BRONZE

4,27 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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FRONTAL TANCADOR ELÈCTRIC JIS 902
902G / JIS

Models
250-77,5X12MM
250-77,5X12MM
250-77,5X12MM
250-77,5X12MM
250-77,5X12MM
250-77,5X12MM

5,18 €

GRIS
BLANC
BRONZE
DAURAT
PLATA
INOXIDABLE

/ unitat

Veure el producte a la web

FRONTAL TANCADOR ELÈCTRIC JIS 904
904G / JIS

Models
250-102X12MM
250-102X12MM
250-102X12MM
250-102X12MM
250-102X12MM
250-102X12MM

5,43 €

GRIS
DAURAT
PLATA
BLANC
BRONZE
INOXIDABLE

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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FRONTAL TANCADOR ELÈCTRIC JIS 907
907G / JIS

Models
250-102X17MM GRIS
250-102X17MM INOXIDABLE
250-102X17MM LLAUTÓ

5,24 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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Panys elèctrics
PANY SEGURETAT INVISIBLE REMOCK LOCKEY
RLK4S
RLK4S / REMOCK LOCKEY
- Pany de seguretat invisible remock lockey rlk4s de fàcil instal·lació en
portes de fusta, metall i vidre.
- Color: Plata.
- Inclou 4 comandaments a distància de 3V.
- Invisible des de l'exterior.
- Sistema intel·ligent de gestió de l'energia sense necessitat d'alimentació
exterior.
El pany de seguretat invisible remock lockey rlk4s inclou:
- Pany amb 4 comandaments a distància, placa de fixació, tancador,
elements de fixació, clau allen, 2 piles alcalines AA i manual d'instruccions.

Models
149X84X35MM PLATA

176,90 €

/ unitat

Veure el producte a la web

PANY SEGURETAT INVISIBLE REMOCK LOCKEY
RLP4S
RLP4G / REMOCK LOCKEY
- Pany de seguretat invisible remock lockey rlp4s de fàcil instal·lació en
portes de fusta, metall i vidre.
- Color: Daurat.
- Inclou 4 comandaments a distància de 3V.
- Invisible des de l'exterior.
- Sistema intel·ligent de gestió de l'energia sense necessitat d'alimentació
exterior.
- Sistema redundant d'obertura: es tracta d'un segon motor que desbloqueja
el principal en cas d'incidència (només apte en cas d'emergència).
El pany de seguretat invisible remock lockey RLK4S inclou:
- Pany amb 4 comandaments a distància, placa de fixació, tancador,
elements de fixació, clau allen, 2 piles alcalines AA i manual d'instruccions.

Models
151X84X41,5MM DAURAT

248,76 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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PANY SEGURETAT INVISIBLE REMOCK LOCKEY
RLP4S
RLP4S / REMOCK LOCKEY
- Pany de seguretat invisible remock lockey rlp4s de fàcil instal·lació en
portes de fusta, metall i vidre.
- Color: Plata.
- Inclou 4 comandaments a distància de 3V.
- Invisible des de l'exterior.
- Sistema intel·ligent de gestió de l'energia sense necessitat d'alimentació
exterior.
- Sistema redundant d'obertura: es tracta d'un segon motor que desbloqueja
el principal en cas d'incidència (només apte en cas d'emergència).
El pany de seguretat invisible remock lockey RLK4S inclou:
- Pany amb 4 comandaments a distància, placa de fixació, tancador,
elements de fixació, clau allen, 2 piles alcalines AA i manual d'instruccions.

Models
151X84X41,5MM PLATA

248,76 €

/ unitat

Veure el producte a la web

PANY SEGURETAT INVISIBLE REMOCK LOCKEY
RLP4S
RLP4W / REMOCK LOCKEY
- Pany de seguretat invisible remock lockey rlp4s de fàcil instal·lació en
portes de fusta, metall i vidre.
- Color: Daurat.
- Inclou 4 comandaments a distància de 3V.
- Invisible des de l'exterior.
- Sistema intel·ligent de gestió de l'energia sense necessitat d'alimentació
exterior.
- Sistema redundant d'obertura: es tracta d'un segon motor que desbloqueja
el principal en cas d'incidència (només apte en cas d'emergència).
El pany de seguretat invisible remock lockey RLK4S inclou:
- Pany amb 4 comandaments a distància, placa de fixació, tancador,
elements de fixació, clau allen, 2 piles alcalines AA i manual d'instruccions.

Models
151X84X41,5MM BLANC

248,76 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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COMANDAMENT ADDICIONAL REMOCK LOCKEY
RLMD
RLMD / REMOCK LOCKEY
- Comandament a distància remock lockey rlmd per obrir diferents panys
des d'un mateix comandament.
- Fàcil utilització amb dos botons: obrir i tancar.
- Sistema encriptat.
- Possibilitat d'enllaçar fins a 16 comandaments per cada pany.
- Configuració molt senzilla pel mateix usuari.

Models
NEGRE

57,33 €

/ unitat

Veure el producte a la web

TANCADOR ELÈCTRIC AUTOMÀTIC DORCAS 54 ABF
5437 / DORCAS
- Obreportes dorcas sèrie 54.
Dades tècniques:
- Alt: 67 mm.
- Ample: 20,5 mm.
- Profunditat: 28 mm.
- Ajustament aleta flex: 3 mm.
- Profunditat del pestell: 5,8 mm.
- Cicles testats amb excitació elèctrica: 300000.
- Força de retenció: 350 N / 330 kg-f.
- Rang de temperatura de treball: -15ºC a + 40ºC.

Models

9,50 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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TANCADOR ELÈCTRIC RADIAL DORCAS 99NF 512
TOP
9913 T / DORCAS
- Obreportes dorcas sèrie 99 TOP amb nou sistema de guiat del pany a la
balda del obreportes, que facilita l'obertura de la porta i evita l'escotadura
en el marc.
- Tapa amb sistema antigrapat.
- Multivoltatge.
- Funcionament en AC i DC.
- Mesures reduïdes.
- Pestell radial.
- Simètric i reversible.
- Certificació UNE EN 14846.

Models

16,46 €

/ unitat

Veure el producte a la web

TANCADOR ELÈCTRIC JIS 1710 SENSE PLACA
1710 / JIS
- Tancament elèctric JIS sèrie 1700.
- Reversible i simètric.
- Sense front.
- Alliberament automàtic en rebre l'impuls elèctric, quedant desbloquejat
per l'obertura (una sola obertura).
Descripció de les referències:
- Codi 191301000 - JIS 1710: Alliberament per empenta.
- Codi 191303000 - JIS 1720: Alliberament per empenta i palanca de
desbloqueig.
- Codi 191305000 - JIS 1730: Alliberament automàtic.
- Codi 191307000 - JIS 1740: Alliberament automàtic i palanca de
desbloqueig.

Models
67MM
67MM
67MM
67MM

22,39 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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TANCADOR ELÈCTRIC JIS 1037 DRETA
10371 / JIS
- Pany JIS 1037 de sobreposar amb receptor de pestell.
- D'alliberament automàtic que al rebre un impuls elèctric queda
desbloquejat per a la seva obertura.
- Acabat: Gris.
- 12 volts.
- Mides: 120x52 mm.
Observacions:
- Referència 10371 dreta i 10372 esquerra.

Models
120X52MM
120X52MM

71,12 €

/ unitat

Veure el producte a la web

PANY ELÈCTRIC NORMAL TESA CERNORCIN
CERNORCIN / TESA
- Tancadors elèctrics d'embotir tesa sèrie ESTÀNDARD per a portes de fusta
o per a fusteria metàl·lica.
- Per a panys de portal tesa 2219 i 2039 o panys de funció pas tesa 2015,
2035, 2215 i poms.
Característiques tècniques:
- Resistència: 3500 N.
- Mides: 75,4x28x21 mm.
- Instal·lació: Reversible.
- Pestanya de bloqueig del picaport amb regulació lateral 3 mm.
- Tª funcionament: -15ºC a + 40ºC.
- Frontals d'acer inoxidable.
- Bobina estàndard de 12 Vca.
Funcions de control:
CERAUDCIN:
- Amb desbloqueig manual, consta d'una palanca que accionada
manualment permet deixar la pestanya desbloquejada quan es requereixi.
- Automàtic: La pestanya queda desbloquejada quan rep la senyal elèctrica
fins a la seva primera obertura.
CERNODCIN:
- normal: Permet l'obertura de la porta durant el temps que rep la senyal.
- Amb desbloqueig manual, consta d'una palanca que accionada
manualment permet deixar la pestanya desbloquejada quan es requereixi.
- cernorcin:
- normal: Permet l'obertura de la porta durant el temps que rep la senyal.

Models
75,4X28X21MM INOXIDABLE
75,4X28X21MM INOXIDABLE
75,4X28X21MM INOXIDABLE

38,47 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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PANY ELÈCTRIC NORMAL TESA CERNORLBI
CERNORLBI / TESA
- Tancadors elèctrics d'embotir Tesa sèrie Estàndard per a portes de fusta o
per a fusteria metàl·lica.
- Per a panys amb palanca basculant tesa 2210B, 2230 i 2210BE.
Característiques tècniques:
- Resistència: 3500 N.
- Dimensions: 75,4x28x21 mm.
- Instal·lació: Reversible.
- Pestanya de bloqueig del picaport amb regulació lateral 3 mm.
- Tª funcionament: -15ºC a + 40ºC.
- Frontals d'acer inoxidable.
- Bobina estàndard de 12 V CA.
Funcions de control:
CERAUDLBI:
- Amb desbloqueig manual, consta d'una palanca que accionada
manualment permet deixar la pestanya desbloquejada quan es necessita.
- Automàtic: La pestanya queda desbloquejada quan rep el senyal elèctric
fins a la seva primera obertura.
CERAUTLBI:
- Automàtic: La pestanya queda desbloquejada quan rep el senyal elèctric
fins a la seva primera obertura.
CERNODLBI:
- normal: Permet l'obertura de la porta durant el temps que rep el senyal.
- Amb desbloqueig manual, consta d'una palanca que accionada
manualment permet deixar la pestanya desbloquejada quan es necessiti.
cernorlbi:
- normal: Permet l'obertura de la porta durant el temps que rep el senyal.

Models
75,4X28X21MM
75,4X28X21MM
75,4X28X21MM
75,4X28X21MM

48,33 €

INOXIDABLE
INOXIDABLE
INOXIDABLE
INOXIDABLE

/ unitat

Veure el producte a la web

PART ELÈCTRICA COMUNA DORCAS DUO
DUO E / DORCAS
- Pany elèctric dorcas model DUO formada d'una part elèctrica instal·lada
en el marc i d'una part mecànica embotida a la porta.
Funcionament pany elèctric dorcas DUO:
- Al tancar la porta, el forrellat s'introdueix a la finestra retràctil de la part
elèctrica i acciona un forrellat que es s'allotja al calat ubicat al marc. Si
tanquem manualment, es dispara sempre el forrellat automàtic: en entrar,
amb una pulsació elèctrica o girant la clau, es retrau.
- Forrellat massís i blocador antitarjeta.
- La instal·lació es facilita mitjançant els suplements d'ajustament, que
permeten també fixar la distància adequada entre les parts elèctrica i
mecànica.
- Les mesures de la part mecànica i de la part elèctrica coincideixen amb els
estàndards habituals.

Models

164,23 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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PANY ELÈCTRIC DORCAS DUO
35/85 / DORCAS
- Pany elèctric dorcas model DUO formada d'una part elèctrica instal·lada
en el marc i d'una part mecànica embotida a la porta.
Funcionament pany elèctric dorcas DUO:
- Al tancar la porta, el forrellat s'introdueix a la finestra retràctil de la part
elèctrica i acciona un forrellat que es s'allotja al calat ubicat al marc. Si
tanquem manualment, es dispara sempre el forrellat automàtic: en entrar,
amb una pulsació elèctrica o girant la clau, es retrau.
- Forrellat massís i blocador antitarjeta.
- La instal·lació es facilita mitjançant els suplements d'ajustament, que
permeten també fixar la distància adequada entre les parts elèctrica i
mecànica.
- Les mesures de la part mecànica i de la part elèctrica coincideixen amb els
estàndards habituals.

Models
25MM
35MM
30MM
50MM

102,95 €

/ unitat

Veure el producte a la web
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