
STEP 60 Silent elslutbleck är konstruerat för att fungera 
under lång tid och klara många öppningscykler. 
Öppnarknapp från insidan bör användas för att erhålla en 
patenterad mjuk stängningsfunktion.

• För att erhålla en god funktion skall en springa på 2-4mm 
finnas mellan karm och dörr.

• Elslutblecket skall matas med märkspänningen ± 10%.
• Vid stängning bör dörrlåsets fallkolv träffa kolvindikering 

och få vridfallet att rotera ner för att släppa in fallkolven 
i ellåset utan att fallkolven trycks in i låshuset. Detta för 
att erhålla den mjuka slammerfria låsningen (sker endast 
efter  dörröppning då öppnarsignal erhålls från t.ex. 
öppnarknapp eller passagesystem).

• Då elslutblecket är låst skall vridfallet vara spärrat när 
dörren är stängd.

  

För dörrar i brandklass E30/A30/EI30 skall fallkolv gripa in i 
slutblecket minst 7mm.

För dörrar i brandklass E60/A60/EI60 skall fallkolv gripa in i 
slutblecket minst 10mm.

Montage anvisning STEP 60

Underhållsanvisning
STEP 60 Silent levereras smörjd med låsfett som applicerats i vridfallen på 
den yta som kolven glider mot vid öppning (insida av vridfall i öppnande-
riktning). 

•Elslutbleckets funktion skall kontrolleras med jämna mellanrum i samband 
med provning av brandcellsgränser och utrymningsvägar eller liknande. 

•Elslutbleckets fastsättning i karm bör kontrolleras 2 ggr/år.
•Smörjning av vridfallen skall ske med tunt skikt låsfett (olja får aldrig 

användas) 2ggr/år.
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• Beroende på inköpsställe levereras elslutblecket ibland med en lös stolpe 
som skall monteras på elslutblecket innan det skruvas fast i karmen. I 
stolp förpackningen medföljer 6 st M4 skruvar. För att skruvarna skall sitta 
fast måste LOCTITE 243 gänglåsning eller liknande användas. Stolparna 
levereras med montageritning.

• Undvik fil- och smärgelspån, då detta stör elslutbleckets funktion. Efter att 
urtag för slutblecket gjorts i karmen, skall urtaget rengöras. 

• Var noga med att kabeln inte kläms när slutblecket trycks in i karmen.
• Undvik målarfärg på elslutblecket.
• Anslut elslutblecket enligt medföljande kopplingsschema.

Garantin bortfaller vid felaktigt montage eller när STEP 60 Silent originalstolpe 
ej används. 

Anpassade låshus modeller
Enkel- och dubbelfall-lås i Evolution serien
Enkel- och dubbelfall-lås i Modul serien
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Kopplingsschema STEP 60

Strömförbrukning
Rättvänd funktion Omvänd funktion

24 VDC ± 10% 12 VDC ± 10% 24 VDC ± 10% 12 VDC ± 10%

250 mA max 500mA max 193 mA max 386mA max

121 mA olåst 242mA olåst 105 mA låst      210mA låst

Artikel nummer
ST600 Rättvänd funktion 24V Dc 

ST600-12 Rättvänd funktion 12V Dc

ST601 Omvänd funktion 24V Dc

ST601-12 Omvänd funktion 12V Dc

STEP 60 har inbyggd skyddsdiod


