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– Kompakt och starkt elektriskt skåplås

STEP 35TM

STEP 35 är ett elektriskt skåplås speciellt anpassad för att fällas 

in i olika typer av förvaring, exempelvis butiks inredningar, 

förvaringsskåp eller medicinskåp. 

Infällt ellås för butiksinredning och skåp
STEP 35 är ett elektriskt skåplås med frontstolpe i rostfritt stål designat för att 
kunna fällas in direkt i skåpgaveln, utan att stjäla utrymme från skåpets volym.  

Kompakt och starkt
STEP 35 är ett starkt ellås som klarar höga brytkrafter. Det är vändbart och kan 
monteras vertikalt eller horisontellt vilket gör att det ofta går att hitta en bra 
placering. 

STEP 35 finns med plan eller vinklad stolpe.

Indikering av luckans position
Låset har en inbyggd mikrobrytare som känner av om dörren är öppen eller stängd.

När det måste fungera. 
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Tekniska data

Artikelnummer Benämning

ST202-B Rättvänd funktion 24 V DC, vinklad montagestolpe.

ST202-B-12 Rättvänd funktion 12 V DC, vinklad montagestolpe.

ST202-D Omvänd funktion 24 V DC, vinklad montagestolpe.

ST202-D-12 Omvänd funktion 12 V DC, vinklad montagestolpe.

ST203-E Rättvänd funktion 24 V DC, plan montagestolpe.

ST203-E-12 Rättvänd funktion 12 V DC, plan montagestolpe.

ST203-F Omvänd funktion 24 V DC, plan montagestolpe.

ST203-F-12 Omvänd funktion 12 V DC, plan montagestolpe.

Artikelnummer tillbehör Benämning

ST210 Kontakt med stift för STEP 35.

ST211 Kontakt med stift för ST3500.

ST3199 Låstapp.

ST3500 Anslutningskabel 5 meter inklusive kontakt.

ST3532 Låstapp med hållare.

• Brythållfasthet 4 kN (≈ 400 kg).
• Finns i rättvänd- och omvänd funktion.        
• Material: rostfritt stål.
• Stolpe i borstat rostfritt stål t=2 mm.
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Måttskiss STEP 35 med plan stolpe. 

Kopplingsschema.

Strömförbrukning i rättvänd och omvänd funktion

24 V DC + 10 % - 10 % 12 V DC + 10 % - 10 %

61 mA  124 mA 

Måttskiss STEP 35 med vinklad stolpe. 

ST3199 ST3532


