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IQ lock AUT
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Nödutgångs- och panikdörrar med två dörrblad (vänsterhängd dörr och högerhängd dörr)

Dörrar i utrymnings- och räddningsvägar

Brand- och rökskyddsdörrar (med motorlåsstyrning MST 210, gränssnittsmodul IO 420 och
nödströmsförsörjning genom kund)

Tilluftsdörrar i rök- och värmeutsugsanläggningar

Tillträdeskontrollsystem

Kan kombineras med GEZE automatiska slagdörrssystem
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Tilluftsdörrar i rök- och värmeutsugsanläggningar

Tillträdeskontrollsystem

Kan kombineras med GEZE automatiska slagdörrssystem

Systemlösning för panikutrymningsdörrar med
automatiserade dörrblad på båda sidorna

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2023-01-08T05:27:57Z



ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Nödutgångs- och panikdörrar med två dörrblad (vänsterhängd dörr och högerhängd dörr)

Dörrar i utrymnings- och räddningsvägar

Brand- och rökskyddsdörrar (med motorlåsstyrning MST 210, gränssnittsmodul IO 420 och
nödströmsförsörjning genom kund)

Tilluftsdörrar i rök- och värmeutsugsanläggningar

Tillträdeskontrollsystem

Kan kombineras med GEZE automatiska slagdörrssystem

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Nödutgångs- och panikdörrar med två dörrblad (vänsterhängd dörr och högerhängd dörr)

Dörrar i utrymnings- och räddningsvägar

Brand- och rökskyddsdörrar (med motorlåsstyrning MST 210, gränssnittsmodul IO 420 och
nödströmsförsörjning genom kund)

Tilluftsdörrar i rök- och värmeutsugsanläggningar

Tillträdeskontrollsystem

Kan kombineras med GEZE automatiska slagdörrssystem

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Motordriven upplåsning av dörren på det aktiva och passiva dörrbladet på mindre än tre sekunder

Mekanisk självlåsning flyttar regeln till låst position på det aktiva och passiva dörrbladet

Upplåsning av det aktiva dörrbladet genom aktivering av det passiva dörrbladet (fullpanikfunktion)

Delat kryssfall förhindrar blockering av regeln även under förlast

Elektrisk timeoutfunktion på det aktiva dörrbladet säkerställer en säker låsning av dörren

Olika driftsätt tillgängliga för alla situationer

Integrerade svarskontakter på det aktiva och passiva dörrbladet möjliggör fullständig övervakning av
dörren

Antingen sabotageövervakning eller cylinderkontakt på det aktiva dörrbladet

Garanterat försäkringstekniskt lås
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn IQ lock AUT

DIN-riktning vänster/höger

Driftstemperatur -10 - 50 °C

Panikfunktion/mekaniskt självlåsande Ja

Svarskontakt för låsstatusar Ja

Aktivering Extern kontakt

Strömförbrukning 60 mA vid 24 V; max. 1,5 A vid 24 V, N/A

Längd anslutningskabel 10 m
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VARIANTER/BESTÄLLNINGSINFORMATION

Beteckning Beskrivning ID-nr
DIN-
riktning

Mått
plattkrage

Matningssp
änning

Stångautomatik IQ
AUT

för motordriven upplåsning av passiv dörr / utan plattkrage /
Driftsspänning: +24 V / Strömupptagning: 60 mA vid 24 V,
max. 1,5 A vid 24 V / Kontaktens belastningsförmåga: 30
V/500 mA / Drifttemp.: –20 °C till +60 °C / Rel. luftfuktighet: 0
% till 75 % / Kondensering och stänkvatten ej tillåtet

153755 vänster/h
öger

24 V

GEZE IQ AUT SET för sammanställning av de enskilda komponenterna för säker
utökning av en befintlig variant av IQ lock EL DL /
Driftsspänning: +24 V / Strömupptagning: 60 mA vid 24 V,
max. 1,5 A vid 24 V / Kontaktens belastningsförmåga: 30
V/500 mA / Drifttemperatur: –20 °C till +60 °C / Relativ
luftfuktighet: 0 % till 75 % / Kondensering och stänkvatten ej
tillåtet

151683 vänster/h
öger

24 x 545 x
3 mm

24 V

SET GEZE IQ lock
AUT  *

Sats för standardlåsmått 9235 och 7265 med följande
komponenter: / IQ lock EL DL, MST 210, motlåda DL,
standardfrontplatta motlåda, IQ AUT, standardfrontplatta IQ
AUT, drivstång IQ AUT, påse med passande skruvar,
dornmåttsadapter (för 9235), anslutningskabel och öppna
karmöverföringar för båda dörrbladen, sats Reedkontakter,
kantregel och låsstolpe upptill, låsningsstång för passivt
dörrblad upptill (1 500 mm) och nedtill, stångstyrning nedtill
och golvstängningsurtag i golv

157399 vänster/h
öger

24 x 545 x
3 mm

24 V

TILLBEHÖR

MOTLÅDA DÖRR MED MASSIVT DÖRRBLAD  *

Mekanisk motlåda som stånglåsningelement på det passiva dörrbladet på
dubbeldörrar

Beteckning Beskrivning ID-nr
DIN-
riktning

Dornmåt
t

Motlåda dörrar med
solitt dörrblad  *

utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm /
De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 25 mm /
(från handtaget)

133904 vänster/hö
ger

60 mm

Motlåda dörrar med
solitt dörrblad  *

utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm /
De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 25 mm /
(från handtaget)

133903 vänster/hö
ger

55 mm

Motlåda dörrar med
solitt dörrblad  *

utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm /
De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm /
(från handtaget)

133908 vänster/hö
ger

100 mm

Motlåda dörrar med
solitt dörrblad  *

utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm /
De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm /
(från handtaget)

133907 vänster/hö
ger

80 mm

Motlåda dörrar med
solitt dörrblad  *

utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm /
De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm /
(från handtaget)

133905 vänster/hö
ger

65 mm

Motlåda dörrar med
solitt dörrblad  *

utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm /
De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm /
(från handtaget)

133906 vänster/hö
ger

70 mm
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MST 210  *

Motorlåsstyrning IQ lock EL och IQ lock EL DL

EXTRA MOTORLÅSSTYRNING  *

Extra motorlåsstyrning för rök- och värmeutsug

MOTLÅDA RÖRRAM LÅNG  *

Mekanisk motlåda som stånglåsningelement på det passiva dörrbladet på
dubbeldörrar

Beteckning Beskrivning ID-nr
DIN-
riktning

Dornmåt
t

Motlåda,
rörramdörrar, lång
*

utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos
skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna
är positionerade på dornmått

133899 vänster/hö
ger

35 mm

Motlåda,
rörramdörrar, lång
*

utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos
skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna
är positionerade på dornmått

133900 vänster/hö
ger

40 mm

Motlåda,
rörramdörrar, lång
*

utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos
skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna
är positionerade på dornmått

133902 vänster/hö
ger

55 mm

Motlåda,
rörramdörrar, lång
*

utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos
skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna
är positionerade på dornmått

133901 vänster/hö
ger

45 mm

MOTLÅDA RÖRRAM  *

Mekanisk motlåda som stånglåsningelement på det passiva dörrbladet på
dubbeldörrar
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GOLVSTÄNGNINGSURTAG  *

Spärrmotstycke för stånglåsning nedtill

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.
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