
YALA ELECTROMAGNETICA SILVERCLOUD 
YR300, YL500, YE910 Fail Secure NO 

- Manual de utilizare -
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1. FUNCTII:
- Poate fi actionata atat electric, cat si manual. Are functii de securitate ridicata.
- Compatibila cu sisteme de interfonie sau sisteme de control acces.
- Poate fi instalata in cladiri rezidentiale sau comerciale, hoteluri, depozite, scoli etc.

2. DESCRIERE ELEMENTE YALA:

3. INSTALARE:
- Folositi suruburile din pachet pentru a instala corpul yalei, butucul si opritorul pe marginea 
usii sau pe tocul usii. Se recomanda instalarea la o distanta de 5 mm intre corpul yalei si 
opritor.

Element armare yala

Opritor
Cabluri alimentare

Limba yala
Buton deschidere yala
din interior
Butuc blocare deschidere
yala din  interior (doar pentru
modelul SilverCloud YE910)
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- Butucul se monteaza pe partea externa a usii (opusa yalei) cu accesoriile din pachet. Lamela 
butucului trebuie sa treaca prin usa pana in fanta speciala din corpul yalei. Pentru deschiderea 
yalei este suficienta o rotire scurta a cheii in butuc.
- Arcul se poate regla in functie de greutatea usii si puterea amortizorului prin ajustarea 
surubului hexagonal.
- Limba se poate intoarce in functie de directia de deschidere a usii (spre interior sau spre 
exterior). 
- Acest tip de yala se va deschide atunci cand primeste un impuls electric. Comandati yala 
cu un circuit NO ( Normal Deschis ) cu impuls de 7 - 12 V d.c. si putere > 12W, pentru o 
perioada de 0.5  - 3 secunde . Apasand butonul yalei , aceasta se va debloca in mai putin de 
1 secunda. 

NOTE:
- Timpul maxim de alimentare electrica continua pentru deblocarea yalei nu trebuie sa 
depaseasca 3 secunde. Yala nu este dependenta de polaritate. 
- Pentru fiabilitate in timp, utilizati pentru butuc un lubrifiant sub forma de pulbere.

4. EXEMPLU SCHEMA DE INSTALARE:

NOTA: Pentru montajul yalei apelati la personal specializat. Pot exista diferente fata de 
schemele din manual, datorita diferitelor modele si subansamblele/accesoriile de pe piata.
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6. DETALII TEHNICE:

Material corp yala Nichel satinat
Material butuc si zavor Alama
Alimentare 7 - 12 V d.c. / 2-3.5A
Timp operare 0,5 s la 12 V
Durata de viata cel putin 200.000 deschideri
Grosime recomandata pentru usa 35 - 50 mm
Chei incluse Da, 3 buc.
Dimensiuni 125,5 x 101 x 39 mm
Temperatura de functionare -20°C ~ +70°C

5. CABLU DE CUPRU RECOMANDAT:

Sectiune mm2 Diametru Ø Lungime m
0,30 0,6 8
0,5 0,8 15
1 1,2 25
1,5 1,4 40
2,5 1,8 60



 SILVERCLOUD YR300, YL500, 
YE910 ELETROMÁGNESES AJTÓZÁR 

Fail Secure NO
- Használati útmutató -
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1.
FUNkciók:

- Lehet manuálisan és elektromosan is működtetni. Magas biztonsági funkciókkal 
rendelkezik.
- Kompatiblis kaputelefon és beléptető rendszerekkel.
- Lehet telepíteni a lakó- és kereskedelmi épületekbe, szállodákba, raktárakba stb.
2. AJTÓZÁR KOMPONENSEK LEÍRÁSA:

3. TELEPíTÉS:
- Használja a csomagban levő csavarokat, hogy telepítse a zártestet, a hengert és a az ajtókeretet. 
Ajánlott, hogy 5 mm távolság legyen a zártest és az ajtókeret között.

Ajtózár komponens riasztás

Leállító
Hálózati kábelek

Zár nyelve
Zár belső nyitási 
gombja
Hub nyítózár belülről (csak a 
YE910 típusnak )
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- A hubot az ajtó külső oldalára kell szerelni ( ellentétesen a zárrral  ) a csomagban levő 
tartózékokkal.A hub lemeze az ajtón át kell haladnia egészen a zártest  speciális  résein.   
Ahhoz, hogy kinyissa a zárat elég egy rövid forgatása a kulcsnak a hubba.
- A rugó állítható az ajtó súlyától függően. Állítsa be a hatszögletű anyát egy 12 kulccsal 
vagy egy fogóval.
- A nyelvet vissza lehet tériteni  az ajtónyítás irányának függően.(belülre vagy kivülre ) 
- a zártípus automatikusan kinyilik amikor egy elektromos impulzust kap.  

A zárolás megadásához használja a 7-12 d.c. impulzusfeszültség (0,5-3 s) NO (normál 
nyitott) áramkör, 12 W-nál nagyobb teljesítménynél. Nyomaj meg a zártestgombját ez ki 
fog nyitodni egy másodperc után. A Yale parancs nem polaritásfüggő.

MEGJEGYZÉS:
- Maximális folyamatos elektromos tápegység a zártest kinyitásához nem szabadja, 
hogy meghaladja a 3 másodpercet.
- Az időben való megbízhatósághoz, használjanak a hubnak egy kenőanyagot..

4. TELEPÍTÉSI DIAGRAM PÉLDA:

MEGJEGYZÉS : A zár szereléséhez forduljanak egy szakosított személyhez.Különbségek 
lehetnek a kézikönyvben levő diagramoktól,  a piacon levő különböző modelleknek és  
alkatrészeknek köszönhetően.
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6. MŰSZAKI ADATOK:

Zártest anyaga szatén nikkel
Hub anyaga és szelepek Sárgaréz
Tápellátás 7 - 12 V d.c. / 2-3.5A
Üzemidő 0,5 s la 12 V
Élettartam legalább  200.000 kinyitás
Ajánlott ajtóvastagság 35 - 50 mm
Kulcsok mellékelve Igen, 3 db.
Méretek 125,5 x 101 x 39 mm
Üzemi hőmérséklet -20°C ~ +70°C

5. AJÁNLOTT RÉZKÁBEL:

Szakasz mm2 Átmérő Ø Hossz m
0,30 0,6 8
0,5 0,8 15
1 1,2 25
1,5 1,4 40
2,5 1,8 60




