
KVALITÉ OCH INNOVATION FRÅN SVERIGE

Brandklassat elslutbleck 
med listtrycksteknik 
 
 
Safetron ML 59 är ett brandklassat motoriserat standard elslutbleck med listtryck-
steknik som passar till dörrar med normalt ställda krav på säkerhet. 

Den unika patenterade multifunktionslösningen säkerställer att rätt funktion erhålls 
för de flesta användningsområden. ML 59 passar bra som daglåsning i skalskydd och 
internlåsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i 
flerbostadshus.  
 
Brandklassad 
ML 59 får användas i typgodkända dörrar i högst brandteknisk klass E120/A120/EI120 

Låg strömförbrukning 
ML 59 har tack vare sin unika konstruktion en marknadsledande låg strömförbrukning 
på endast 15mA @ 24 VDC vid aktivering. 
 
Multifunktion 
Möjligheten att ställa om elslutblecket i rättvänd-, omvänd-, impuls- och timerfunktion 
gör att användningsområdet kan ändras utan att låset behöver bytas ut. Detta under-
lättar även lagerhållningen.  
 
Listtrycksteknik 
Låset öppnar även trots att det föreligger listtryck mot elslutblecket vilket markant 
ökar driftsäkerheten i dörrmiljön. Tryckskillnader i fastigheten, tätningslister, skevande 
dörrar eller snösamling i trösklar är alla problem som orsakar listtryck och som hindrar 
ett elslutbleck utan listtrycksteknik att fungera korrekt 
 
Svensktillverkat och patenterat.

E L S LU T B L E C K  

ML 59



EGENSKAPER

• Godkänt för brandcellsgränser: E120/A120/EI120
• Omvänd funktion endast brandgodkänt med dubbelfallås
• Multifunktions elslutbleck
• Klarar 20 kg listtryck
• Multispänning 12-24 VAC/VDC med inbyggd skyddsfunktion för elektroniken
• Omställbar rättvänd/omvänd/impuls funktion
• Konstant spänningsmatning
• Öppningsimpuls potentialfri
• Skak- och slagsäkert
• Hög brythållfasthet (ca 1000kg, 10kN)
• Låshus i rostfri legering
• Klarar utlåsning av rakregel
• Kolvkontakt (ML 59M)
• Kompakt design
• Passar låshus enligt skandinavisk standard med enkel eller dubbelfallås. 

TEKNISKA DATA 
 
Tack vare den motoriserade driften är ML 57 mycket strömsnål, endast 15mA 
vid aktivering, i viloläge är strömförbrukningen 0mA, gäller även i omvänd 
funktion vilket underlättar dimensionering av strömmatning.

• 12-24V AC/DC +/- 10%
• 15mA @ 24VDC
• Reläslutning (SSR-relä) max last 0,3W (ex 12mA vid 24VDC)
• Inbyggd strömövervakning samt PWM-styrning av motor
• Vridomkopplare för valbar funktion
 
BENÄMNING ART NR 

ML 59 202 144 732 
ML 59M 202 144 733
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ML 59

1. 12-24 VDC/VAC 
2. 12-24 VDC/VAC 
3. Aktivering potentialfri slutning
4. Aktivering potentialfri slutning 
5. Relä NO (Endast ML 59M) 
6. Relä NO (Endast ML 59M)

NR FUNKTION BESKRIVNING
0 Rättvänd Låst opåverkad

1 Omvänd Olåst opåverkad

2 Timer 7 sek, rättvänd Låst opåverkad

3 Timer 7 sek, omvänd Olåst opåverkad

4 Sekvens Första aktivering öppnar, andra låser

5 Impuls Aktivering öppnar, kolvkontakt låser

6 Låsstatus, rättvänd Signal vid kolvkontakt samt förreglat vridfall

7 Låsstatus, omvänd Signal vid kolvkontakt samt förreglat vridfall

8-9 Reserv

VALBARA FUNKTIONER

SAFETRON AB 
Säterivägen 18 
P.O. Box 2096 
65002 Karlstad 
Sweden Rä
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Funktionsval sker genom elektrisk vridomkopplare. 
Ingen mekanisk åverkan behövs. Låset skall göras 
strömlöst vid funktionsändring för att funktionen 
skall registreras.

 
Tel: +46 54 19 02 45 
Email: info@safetron.com 
 
Du hittar alltid det senaste på safetron.com


