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JEB-250KH Jantek 
Rygiel elektromagnetyczny trzpieniowy 

 

• Rygiel normalnie zamknięty (NC) - otwarty w 
czasie podania napięcia zasilającego 
• Możliwość montażu pionowego i poziomego 
• Sygnalizacja zamknięcia i otwarcia drzwi 
(wbudowany czujnik) 
• Możliwość ustawiania czasów opóźnienia 
zamknięcia rygla 
• Blokada przed zadziałaniem rygla przy 
niewłaściwym położeniu drzwi 
• Zabezpieczenie przed przepięciami i zmianą 
polaryzacji napięcia zasilającego 
• Miejsce na wkładkę bębenkową do otwierania 
rygla kluczem w przypadku zaniku napięcia 
zasilającego 
• Zgodność z normami europejskimi CE 

 
 
Rygiel elektromagnetyczny JEB-250KH Jantek jest normalnie zamknięty (NC). Bez napięcia trzpień rygla 
jest wysunięty - rygiel blokuje drzwi. Rygiel jest otwarty w czasie doprowadzenia napięcia (trzpień rygla 
chowa się). Rygiel elektromagnetyczny JEB-250KH Jantek może pracować zarówno w pozycji pionowej, 
jak i poziomej. 
 
Rygiel elektromagnetryczny trzpieniowy JEB-250KH Jantek ma możliwość ustawiania czasów opóźnienia 
zamknięcia rygla: 0, 3, 6 i 9 sekund. 
 
Rygiel ma możliwość zamontowania wkładki bębenkowej. Po jej zamontowaniu istnieje możliwość 
awaryjnego otwarcia rygla elektromagnetycznego kluczem, na przykład w przypadku zaniku napięcia 
zasilającego. 
 
Rygiel elektromagnetyczny trzpieniowy JEB-250KH Jantek jest wyposażony w sygnalizację stanu 
zamknięcia i otwarcia drzwi (czujnik normalnie otwarty NO). Ma też zabezpieczenia przed przepięciami i 
zmianą polaryzacji napięcia zasilającego. 
 
Rygiel elektromagnetyczny JEB 250KH może być stosowany do drzwi drewnianych, metalowych oraz 
aluminiowych i PCV. Może być z powodzeniem stosowany w obiektach o charakterze komercyjnym, 
przemysłowym oraz mieszkalnym. 
 
Listwa czołowa rygla, trzpień oraz blacha zaczepowa są wykonane ze stali nierdzewnej. Obudowa kasety 
jest wykonana z aluminium. 
 
 
Dane techniczne: 
• Rygiel normalnie zamknięty (NC)  
• Możliwość ustawiania czasów opóźnienia zamknięcia rygla: 0, 3, 6 i 9 sekund 
• Blokada przed zadziałaniem rygla przy niewłaściwym położeniu drzwi 
• Wymiary rygla LxWxH 230x25x56mm 
• Wymiary zaczepu LxWxH 80x25x10mm 
• Trzpień rygla: średnica 14mm, wysunięcie 15mm 
• Zasilanie 12/24Vdc 
• Pobór prądu: 850mA podczas zadziałania / 90mA przy podtrzymywaniu 
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