
B E W E G U N G  M I T  S Y S T E M

SAFETY WITHOUT COMPROMISE CKS
SEL LOCKING PANIC LOCKS

G E Z E  S A F E T Y  T E C H N O LO G Y

سیستم قفل های پنیک خودکار



Safety without compromise with GEZE IQ locks

GEZE IQ locks overview table

IQ lock 
EL

IQ lock 
EM

IQ lock  
C

IQ lock 
M

IQ lock 
AUT

IQ lock 
EL DL

IQ lock 
EM DL

IQ lock 
C DL

IQ lock 
M DL

● GF, SF GF

● ● ● ● GF, SF GF, SF GF, SF GF, SF GF, SF

● ● ● ● ●

● ● ● ● GF GF GF GF GF

● ● ● ● ● ● ●

● GF

● GF

SF

● GF

● ● ● GF, SF GF GF GF

بله =   ●
GF = فعال
SF  = لنگه ثابت
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GEZE SAFETY TECHNOLOGY

Self-locking panic locks

GEZE IQ locks

در مواقــع اضطــراری الزم اســت یــک ســاخت�ن را در عــرض چنــد ثانیــه تــرک کــرد، بــه ویــژه زمانیکــه مــردم در خطرنــد. از طرفــی، مناطــق حســاس بایــد از ورود افــراد غیــر 

ــای  ــه ای از قفله ــا مجموع ــد. GEZE ب ــی کنن ــن م ــا تامی ــوال آنه ــراد و ام ــرای  اف ــت را ب ــی و امنی ــودکار، ایمن ــک ( PANIC ) خ ــای پَنی ــل ه ــود. قف ــت ش ــاز محافظ مج

IQ، بــه توســعه راه حــل هــای بهینــه بــرای نیازهــای شــ� بــه امنیــت فــردی و ایمنــی پرداختــه اســت. ایــن قفــل هــا تنهــا بــرای مســیرهای خــروج اضطــراری نیســت زیــرا قفــل 

هوشمند در واقع برای خودش فکر می کند!

ایمنی اثبات شده اعت�د ش� را جلب می کند

 اســتانداردها و دســتورالعمل هــای دقیــق و مشــخص، رشایطــی را بــرای قفــل هــای خــروج اضطــراری مشــخص مــی کنــد کــه در حالــت اضطــراری، همــه بایــد قــادر باشــند 

ــای ١٧٩، ١١٢٥، ١٢٢٠٩،  ــا مدله ــتانداردهای DIN EN  ب ــاس اس ــر اس ــای GEZE IQ ب ــل ه ــل، قف ــن دلی ــه همی ــد. ب ــ�د کنن ــده اعت ــد ش ــده و تایی ــت ش ــی تس ــه ایمن ب

١-١٦٣٤ و Vds مربوط به قفل ها آزمایش می شوند.  همزمان، نظارت و کنرتل دائم ، کیفیت باال را تضمین می کند.

تکنولوژی منحرص به فرد برای ساخت�ن ش� 

فــن آوری جدیــد قفــل IQ مانــع ایــن مــی شــود کــه زبانــه قفــل  حتــی تحــت بارهــای الکرتیکــی جانبــی قفــل شــود. ســاختار قــوی و در عیــن حــال دقیــق، هــر فــردی را قــادر 

ــه  ــای دولنگ ــرای درب ه ــی ب ــل IQ ، راه حل ــرد قف ــه ف ــرص ب ــوژی منح ــا تکنول ــون ب ــد. GEZE LE LD اکن ــرک کن ــان ت ــر زم ــت و در ه ــا امنی ــاخت�ن را ب ــازد س ــی س م

فراهــم مــی کنــد. بــا قفــل پنیــک خــودکار  ، GEZE در حــال ارائــه نقطــه عطــف دیگــری در فــن آوری قفــل هوشــمند اســت.  سیســتم مدیریــت ســاخت�ن اولیــن ارائــه 

دهنــده  لنگــه ثابــت متحــرک ، در درب هــای دو لنگــه بــود. کنــرتل دسرتســی هــا بــرای همــه مطمــنئ بــوده و میتــوان دسرتســی همــه ی افــراد بــه مســیرهای خــروج اضطــراری 

را در بروز خطر با دود آتش، برای خارج کردن آن توسط (RWA) را تنظیم کرد .

GEZE قفل SECULOGIC امنیت یکپارچه در سیستم

یــک سیســتم چیــزی فراتــر از مجمــوع اجــزای آن اســت. GEZE محصــوالت خــود را با سیســتمهای خــروج اضطراری تلفیق مــی کند. قفل IQ را می توان در سیســتم ســاخت�نی 

SECU LOGIC  قفل GEZE و سیستم های خروج اضطراری مکمل (RWS) و کنرتل دسرتسی گنجاند. 

زبانــه قفــل  IQ EL در اتصــال بــه   GEZE SECULOGIC بــرای چرخانــدن بلربینــگ هــای درب نیــز بکار می رود.  یعنــی حداکÈ اطمینان بــرای درب. GEZE حتی دارای یک 

راه حل هوشمند برای ارائه با سیستم تهویه هوا برای حالت دود و استخراج گرما می باشد.

GEZE با مجموعه قفل های IQ، راه حل های متنوعی برای رشایط ایمنی و امنیت فردی در مسیرهای خروج اضطراری ارائه می دهد.

GEZE IQ مطمنئ در برابر خطر کشف رمز با قفل هوشمند

IQ جدول مرور کلی قفل های

دولنگه یک لنگه

ویژگی ها

خود باز شونده برقی

خود قفل شونده مکانیکی

Ëام پنیک

چفت تقسیم شده (فاصله ٣ میلی مرتی بین چفت

 و زبانه قفل از فشار وارد کردن جلوگیری می کند )

عملکرد ایست مکانیکی

عملکرد ایست برقی

حالت های فعالسازی سه گانه

(ایمن در روز/داÎا قفل نشده/ شب)

حالت های فعلسازی دوگانه(داÎا قفل نشده/ قفل شده)

دستگیره بیرونی، برقی

Ëاس های بازخوردی برای وضعیت های قفل



The advantages of the IQ lock range at a glance

 

GEZE panic bar

Horizontal bar made of stainless steel for every application

Panic bar

 •
 •
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Self-locking panic locks

Self-locking panic locks

GEZE IQ locks

مزایای استفاده از مجموعه قفل های IQ در یک نگاه

حفاظــت در برابــر رسقــت، بــاز شــدن رسیــع در مواقــع اضطــراری و دسرتســی کنــرتل شــده،  نقــاط قــوت قفــل هــای پنیــک خــودکار GEZE اســت. هــر کجــا نیــاز به قفل شــدن  

بــرای حفاظــت از افــراد غیــر مجــاز از خــارج ، و همچنیــن بــه تخلیــه ی رسیــع در مواقــع اضطــراری نیــاز باشــد از قفــل IQ مدلهــای EL، EM، C و M میتــوان اســتفاده 

کرد. مکانیسم  قفل خودکار با طراحی زبانه ٢٠ میلی مرتی رشایط الزم برای قفل کردن  از بیرون را تنها با یک کلید در هر زمان امکان پذیر میکند.

زبانه بدون گیر و مطمنئ در هر موقعیت اضطراری
به لطف یک طراحی منحرص به فرد، چفت درب در برابر فشارهای جانبی از زبانه قفل محافظت می کند. 

شــکاف باریــک ٣ میلــی مــرتی بیــن چفــت هــای متقاطــع و زبانــه قفــل مانــع گیرکــردن زبانــه مــی شــود حتــی زمانــی کــه درب تــاب بــردارد ، بــا کمــک عملکــرد پنیــک مــدل 

E، درب قفــل شــده را نیــز مــی تــوان در رشایــط اضطــراری در جهــت خــروج بــا فشــار دادن دســتگیره و پنیــک بــار (PANIC BAR) بــاز کــرد. هنگامی کــه این اتفاق مــی افتد، 

چفت و پیچ اتصال در ه´ن زمان کشیده میشود.

حفاظت در برابر سوء استفاده و بهره برداری نادرست
اســتفاده نادرســت بــه صــورت غیرعمــدی یــا دســتکاری درچفــت کمکــی، هیــچ مشــکلی بــرای قفــل هــای  GEZE IQ بوجــود ¸ــی آورد .عملکردهــای ایســت مکانیکــی یــا 

الکرتیکی از بسته شدن زبانه قفل قبل از موعد مقرر در صورت بازبودن درب جلوگیری می کند.

استفاده جهانی
بــدون در نظــر گرفــÀ عملکردشــان، ºــام قفل هــا دارای حداقل ابعاد هســتند (١٥/٥+معکوس×١٥/٢×١٦٥میلی مرت). بنابراین ºام قفل هــای   GEZE IQ را می توان به راحتی 

با دیگری عوض کرد. این بدان معنی است که کاربران به راحتی می توانند پاسخگوی تغییرات دررشایط مقتضی باشند. 

نوار افقی از جنس فوالد ضد زنگ برای انواع کاربری ها

پنیک بار GEZE بهرتین مکمل برای قفل های GEZE IQ اســت. این قفل  افقی با توجه به باز شــدن آســان خروجی های اضطراری با اســتاندارد اروپایی EN١١٢٥  مطابقت 

دارد. 

مهــم: قفــل هــای پنیــک و قفــل هــای خــروج اضطــراری همیشــه از یــک قفــل و یــک قطعــه اتصالــی ســاخته مــی شــوند و بایــد همیشــه باهــم آزمایــش و تاییــد شــوند. در 
صورتــی کــه قفــل و قطعــه اتصالــی بــه طــور جداگانــه عرضــه شــوند شــ´ بایــد بــه یــاد داشــته باشــید کــه فقــط محصــوالت تســت شــده و تاییــد شــده را مــی تــوان روی 

خروجی های اضطراری بکار برد.

درب های خروجی مطابق با استاندارد اروپایی EN١١٢٥ حوزه کاربرد
خروج اضطراری



GEZE IQ lock EL

The motor lock for single-leaf doors

IQ lock EL

IQ lock EL

left/right
50 – 10- °C

< 1 S
●
●
●
●
●
●

12 V DC, 24 V DC

30 V / 500 mA
10000 N

10 m
بله = ●
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GEZE SAFETY TECHNOLOGY

Self-locking panic locks

GEZE IQ locks

قفل های برقی موتوردار برای درب های یک لنگه

از ویژگــی هــای قفــل موتــوردار الکرتونیکــی IQ EL عبارتنــد از بــاز شــدن خــودکار در زمــان کمــرت از یــک ثانیــه و نظــارت کامــل بــر درب بــه خاطــر 

اتصــاالت  یکپارچــه. زبانــه ی فشــاری قفــل GEZE ، فشــار بــار اجــزای الکرتومکانیکــی را کاهــش میدهــد . مزیتــی کــه بــه ویــژه قفــل EL را بــرای 

ترکیب با درایوهای درب های چرخان ممکن می سازد.

حوزه کاربرد
 • درب های در امتداد مسیرهای خروج اضطراری

• درب های ضد حریق

• خروجی های اضطراری

• سیستم های کنرتل دسرتسی / خروج اضطراری

GEZE استفاده با سیستم های درب چرخان اتوماتیک •

RWA داده های فنی• تهویه مطبوع

مشخصات محصول

 DIN جهت

  محدوده دما
باز شدن با موتور برقی 

عملکرد پنیک / قفل شدن مکانیکی 

چفت متقاطع چند شاخه ای (٣ میلی مرت فاصله بین قفل و زبانه)
عملکرد ایست برقی

حالت های عملکرد سه گانه (امن در روز / به طور دائم باز / شب)

اتصاالت بازخوردی برای وضعیت های  قفل

نظارت خرابکاری عمدی و یا اتصال سیلندر
ولتاژ عامل 

مرصف فعلی 

میزان ²اس 

مقاوم در برابرفشار

طول کابل اتصال بین قفل و کنرتل (حداک´) 

 ٨٠ میلی آمپر در ٢٤ ولت ، ٥٠٠ میلی آمپر در ٢٤ ولت برای یک مدت زمان کوتاه

 ١٦٠ میلی آمپر در  ٢٤ ولت ، ٥٠٠ میلی آمپر در ١٢ ولت برای یک مدت زمان کوتاه

IQ EL قفل



Motor lock - control
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Self-locking panic locks

Self-locking panic locks

GEZE IQ locks

کنرتل قفل برقی

ورودی های متصل به potential و کنرتل
٢٤/١٢ V DC تامین ولتاژ•

•رهاسازی

• روز / شب

• ردیاب دود / سیستم اعالم حریق

• اتصال با درب برای عملکرد ایست

Potential-free خروجی های
• اهرم دستگیره فعال شده

•زبانه قفل گسرتش یافته

• روز / شب

• گیرکردگی / قطع برق

• حالت باز / بسته بودن  درب

• خرابکاری عمدی/ اتصاالت غلتک 

• رهاسازی

حالت های عملکرد سه گانه برای هر وضعیت
داش§ عملکرد باال یک نیاز اساسی برای طراحی انعطاف پذیر و انتخابات کاربردی است. در اینجا قفل IQ EL سه حالت عملکرد مختلف ارائه می دهد:

«شب»
در "عملکرد شــب" هر بار که درب بســته می شــود پیش آمدگی زبانه خودکار ٢٠ میلی مرت شــده و دسرتســی کنرتل می شــود،  مانند کنرتل دسرتســی GEZE SecuLogic. ســپس 

زبانه به عقب برمی گردد و درب می تواند در خالف جهت خروج اضطراری حرکت کند.

«( electric strike function ) ایمن در روز با عملکرد رضبه ی الکرتیکی»
در ایــن حالــت زبانــه بــه صــورت جمــع شــده باقــی مانــده اســت و چفــت متقاطــع قفــل ،  مســئول بســته  شــدن درب میباشــد . ایــن عملکــرد منحــرص بــه فــرد رضبــه 

الکرتیکــی اضافــی ایجــاد مــی کنــد. زمــان هــای بــاز شــدن درب دقیقــا بــه انــدازه نواخــ§ یــک رضبــه الکرتیکــی رسیــع هســتند ،بــه خصــوص در ترکیــب بــا یــک درایــِو درب 

چرخان GEZE .  قفل IQ EL عبور راحت از درب را تضمین می کند. 

«حالت همیشه باز»
در حالــت "همیشــه بــاز" زبانــه بــه طــور کامــل بــه عقــب بــر مــی گــردد اّمــا چفــت متقاطــع قفــل Àــی شــود، در ایــن حالــت درب مــی توانــد از هــر دو طــرف بــدون مقاومــت 

باز شود.

اتصاالت
Äــام اتصــاالت مــورد نیــاز بــرای نظــارت بــر درب، در قفــل EL  گنجانــده شــده و در نتیجــه نظــارت کامــل بــر درب را امــکان پذیــر مــی ســازد. اتصــاالت غلتک،دنبالــه، زبانــه و 

بــه سیســتم هــای نظــارت فرســتاده  ) تجزیــه و تحلیــل شــده و   Potential-free  ) پتانســیل  بــدون  توانــد در ورودی هــای وضعیــت  زبانــه ی کمکــی مــی 

شــود.اتصاالت غلتــک جنبــه مثبــت بیشــرتی نیــز  فراهــم مــی کنــد، ماننــد  ترکیــب  بــا سیســتم خــروج اضطــراری GEZE SecuLogic (RWS ، بــه طــوری کــه دکمــه  اصلــی در 

سیستم RWS کنار گذاشته می شود و راه حل ١- جعبه (One-box solution ) می تواند اجرا شود.

اطالعات ورودی برای سیستم های اعالم حریق
قفــل IQ EL ، در صــورت رهــا شــدن توســط سیســتم هــای اعــالم حریــق و یــا قطــع بــرق، بــدون توجــه بــه وضعیــت فعلــی خــود بــه حالــت "شــب" بــر مــی گــردد و بــه 

ــل  ــن قف ــÈو، ای ــود. از ای ــی ش ــت م ــتاندارد EN ١٦٣٤-١ رعای ــا اس ــق ب ــق، مطاب ــد حری ــای ض ــرای درب ه ــط الزم ب ــه رشای ــن هم ــود. بنابرای ــی ش ــل م ــن قف ــورت ایم ص

به علت تست های موفقیت آمیز آتش سوزی می تواند در درب های ضد حریق نیز بکار رود.

تجهیزات تامین شده توسط GEZE (مجموعه)
 GEZE IQ EL قفل •

• واحد کنرتل قفل برقی

 (Strike Plate) صفحه رضبه الکرتیکی •

• حلقه درب بازکن

• کابل برق ١٠ مرتی

• اتصال انربی عمومی  

• اختیاری: واحد تامین برق در محفظه روکار

 DIN EN اختیاری: انطباق با استاندارد ١١٢٥ •

• اختیاری: روزنه درب مخفی

داده های برقی
 DC ولتاژ عامل:  ٢٤ ولت/ ١٢ ولت

مرصف کنونی: ١٥٠ میلی آمپر، کوتاه مدت ٢٥٠ میلی آمپر

 ظرفیت بار رله: ٣٠ ولت بر ١ آمپر

داده های فنی
ابعاد: X ١١٩ X ٧٠ ١٣٩ میلی مرت (محفظه روکار)

٥٥ IP :میزان محفظه

٥٠-٠ C ° :دمای محیط



GEZE IQ lock EM

The electromechanical lever lock for single-leaf doors

IQ lock EM

IQ lock EM

IQ lock EM

50 – 10- °C
●
●
●
●
●
●

12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
350 mA at 12 V, 210 mA at 24 V, 105 mA at 48 V

30 V / 500 mA
10000 N

10 m
● = YES
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GEZE SAFETY TECHNOLOGY

Self-locking panic locks

GEZE IQ locks

GEZE IQ _ EM  قفل

قفل اهرمی الکرتومکانیکی برای درب های یک لنگه

 قفــل اهرمــی الکرتومکانیکــی IQ EM بــرای ترکیــب بــا سیســتم هــای کنــرتل دسرتســی بســیار مناســب و ایــده آل اســت. در حالــی کــه عملکــرد پنیــک در جهــت خــروج 

اضطــراری میباشــد دســتگیره بیرونــی از مکانیســم قفــل جــدا شــده اســت. یــک ســیگنال برقــی ارســال شــده از یــک سیســتم کنــرتل دسرتســی، دســتگیره بیرونــی را قــادر مــی 

ســازد بــرای یــک مــدت زمانــی خــاص یــا بــه طــور دائــم بــه قفــل متصــل شــود، و در نتیجــه باعــث مــی گــردد درب خــالف جهــت خــروج اضطــراری بــاز شــود. درســت ماننــد 

عنــوان  بــه  آنهــا  از  و  کنــد  تحلیــل  و  تجزیــه  را  کمکــی  پیــچ  زبانــه  و  زبانــه  دنبالــه،  ســیلندر،  اتصــاالت  توانــد  مــی  نیــز   EM قفــل   ،EL قفــل  

اطالعات ورودی  در وضعیت های بدون پتانسیل( Potential-free ) استفاده کند. 

 • درب های در امتداد مسیرهای خروج اضطراریحوزه کاربرد

 • درب های ضد حریق

 • خروجی های اضطراری 

داده های فنی• سیستم های کنرتل دسرتسی / خروج اضطراری
مشخصات محصول
 DIN جهت
  محدوده دما

عملکرد پنیک / قفل شدن مکانیکی 
چفت متقاطع چند شاخه ای (٣ میلی مرت فاصله بین قفل و زبانه)

عملکرد ایست مکانیکی

دستگیره بیرونی بصورت برقی متصل می شود

اتصاالت بازخوردی برای وضعیت های  قفل

نظارت خرابکاری عمدی و یا اتصال سیلندر
ولتاژ عامل 

مرصف فعلی 

میزان ²اس 

مقاوم در برابرفشار

 (µحداک) طول کابل اتصال بین قفل و کنرتل

چپ/ راست

 GEZE IQ EM (مجموعه)                                  • قفل GEZE تجهیزات تامین شده توسط

• صفحه رضبه الکرتیکی (Strike Plate)                                          • کابل برق ١٠ مرتی

١١٢٥ DIN EN اختیاری: واحد تامین برق در محفظه روکار                                    • اختیاری: انطباق با استاندارد •

• اختیاری: روزنه درب مخفی



GEZE IQ lock C

The mechanical contact lock for single-leaf doors

IQ lock C

IQ lock C

IQ lock C

50 – 10- °C
●
●
●
●
●

30 V / 500 mA
10000 N

10 m
بله = ●
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Self-locking panic locks

Self-locking panic locks

GEZE IQ locks

 GEZE IQ _ C  قفل

قفل با اتصال مکانیکی برای درب های یک لنگه 

قفــل بــا اتصــال مکانیکــی IQ C بــرای فعالســازی خروجــی هــای اضطــراری در امتــداد مســیرهای گریــز بــا بســته شــدن از بیــرون مناســب و ایــده آل اســت(یعنی دکمــه اضافی 

ــک  ــل پنی ــک قف ــون ی ــرد همچ ــر عملک ــه از نظ ــد ک ــب میکن ــی را ترکی ــل اهرم ــی و قف ــک مکانیک ــل پنی ــی از قف ــی های ــل IQ C ویژگ ــت ). قف ــرشدن الزم نیس ــرای ف ب

ــه  ــال ب ــدون پتانســیل( Potential-free ) و ارس ــا اتصــاالت ب ــل ب ــه و تحلی ــرون میباشــد.  تجزی ــد از بی ــوی مانن ــک دســتگیره گ ــک دســتگیره از داخــل و ی ــا ی ــی ب مکانیک

یــک سیســتم نظــارت از طریــق غلتــک، دنبالــه، زبانــه و زبانــه ی کمکــی صــورت مــی گیــرد. همچنیــن اتصــاالت بــه هــم پیوســته ســیلندر راه حلــی بــرای سیســتم  فــرار ایجــاد 

میکند.

 • درب های در امتداد مسیرهای خروج اضطراریحوزه کاربرد

 • درب های ضد حریق

 • خروجی های اضطراری 

• سیستم خروج اضطراری

 DIN جهت

  محدوده دما

عملکرد پنیک / قفل شدن مکانیکی 

چفت متقاطع چند شاخه ای (٣ میلی مرت فاصله بین قفل و زبانه)

عملکرد ایست مکانیکی

اتصاالت بازخوردی برای وضعیت های قفل

نظارت خرابکاری عمدی و یا اتصاالت سیلندر

میزان ¯اس 

مقاوم در برابرفشار

طول کابل اتصال بین قفل و کنرتل (حداک±) 

داده های فنی
مشخصات محصول

چپ/ راست

 GEZE IQ C قفل •

 (Strike Plate) اختیاری: صفحه رضبه الکرتیکی •

• اختیاری: کابل اتصال

• اختیاری: واحد تامین برق در محفظه روکار

١١٢٥ DIN EN اختیاری: انطباق با استاندارد •

: GEZE تجهیزات تامین شده توسط



GEZE IQ lock M

The mechanical lock for single-leaf doors

IQ lock M

IQ lock M

IQ lock M

50 – 10- °C
●
●
●

10000 N
بله = ●
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GEZE SAFETY TECHNOLOGY

Self-locking panic locks

GEZE IQ locks

GEZE IQ _ M   قفل

قفل مکانیکی برای درب های یک لنگه

 قفــل هــای مکانیکــی، بــه ویــژه،  مکــرر بازشــو مجهــز بــه ســیلندر هــای دســتگیره گــوی ماننــد الکرتونیکــی هســتند. گاهــی اوقــات ایــن کار ممکــن 

اســت بــا توجــه بــه قفــل پنیــک، یــک مشــکل باشــد.  از آنجــا کــه ســیلندرهای مربوطــه اغلــب فاقــد ابــزار جا�ایــی دندانــه هســتند، ممکــن اســت 

همچــون   ، پیرشفتــه  ســاختار  دارای  اســت:  متفــاوت  کامــال    IQ M قفــل  شــود.  دندانــه  بــه  چفــت  محافــظ  چســبیدن  باعــث 

دنده با  ابعاد کوچک و جعبه قفل، مانع چسبیدن دندانه و محافظ چفت هنگام باز بودن درب می شود.

 • درب های در امتداد مسیرهای خروج اضطراریحوزه کاربرد

 • درب های ضد حریق

 • خروجی های اضطراری 

GEZE کاربردی با محصوالت فن آوری درب های •

 DIN جهت
  محدوده دما
عملکرد پنیک / قفل شدن مکانیکی 

چفت متقاطع چند شاخه ای (٣ میلی مرت فاصله بین قفل و زبانه)

عملکرد ایست مکانیکی
مقاوم در برابرفشار

داده های فنی

مشخصات محصول

چپ/ راست

 GEZE IQ M قفل •

١١٢٥ DIN EN اختیاری: انطباق با استاندارد •

• اختیاری: صفحه رضبه الکرتیکی

تجهیزات تامین شده توسط GEZE (مجموعه)



GEZE IQ lock AUT

System solution for -2leaf full panic doors

IQ lock AUT

IQ lock AUT

2
60 – 20- °C

●
●

24 V

60 mA at 24 V; max. 1,5 A at 24 V
10 m

بله = ●

 11

G
EZ

E 
IQ

 lo
ck

s
Se

lf-
lo

ck
in

g 
pa

ni
c 

lo
ck

s

Self-locking panic locks

Self-locking panic locks

GEZE IQ locks

GEZE IQ AUT  قفل

راه حلی برای درب های دو لنگه �ام پنیک 

ایــن قفــل  یــک راه حــل سیســتمی چنــدکاره بــرای درب هــای �ــام پنیــک بــا لنگــه هــای  اتوماتیــک در هــر دو طــرف اســت. ایــن بــه معنــای آن اســت کــه هــر 

لنگــه متحــرک و ثابــت بوســیله یــک درایــو متحــرک بــاز میشــود. بــه خاطــر عملکــرد �ــام پنیــک ، هــر دو لنگــه درب را مــی تــوان بطــور مکانیکــی و همزمــان 

در مواقــع اضطــراری بــا فشــار دادن پنیــک بــار، بــاز �ــود. بــه ایــن گونــه کــه پــس از عبــور از درب، قفــل خــودکار مکانیکــی فعــال مــی شــود، و هــر دو لنگــه 

پــس   ،RWA مطبــوع   تهویــه  سیســتم  یــک  عنــوان  بــه   ،  IQ AUT قفــل  کنــد.  مــی  بــاز  ایمنــی  بــا  و  رسعــت  بــه  را  درب 

از تشــخیص دود ، هــر دو لنگــه را بــه طــور خــودکار بــاز کــرده و خــروج راحــت از ســاخت§ن را تضمیــن مــی کنــد. حالــت عملکــرد "دا¥ــا بــاز" بــه هــر دو قفــل 

اجازه می دهد همیشه باز باشند . IQ AUT براحتی می تواند با درب های موجود با قفل IQ EL DL سازگار شود. 

IQ AUT راست: درایو نوار ،DL الکرتیکی STRIKE BOX :وسط ، IQ EL DL  چپ: قفل موتوردار برقی

 • درب های در امتداد مسیرهای خروج اضطراریحوزه کاربرد

ــای  ــه ه ــا لنگ ــه ب ــاب دولنگ ــک درب ه ــام پنی ــرد مت • عملک

دوطرفه حودکار 

• درب های ضد حریق

• خروجی های اضطراری

• سیستم های کنرتل دسرتسی / خروج اضطراری

GEZE استفاده با سیستم های درب چرخان اتوماتیک •

  RWA تهویه مطبوع •

 DIN جهت

  محدوده دما

عملکرد پنیک / قفل شدن مکانیکی 

اتصاالت بازخوردی برای وضعیت های  قفل
ولتاژ عامل 

فعالسازی 

مرصف فعلی 

طول کابل اتصال بین قفل و کنرتل (حداک¶) 

نقاط قفل کننده

چپ/ راست

�اس خارجی 

مشخصات محصول

داده های فنی



GEZE IQ lock EL DL

The motor lock for double-leaf doors

IQ lock EL DL

GEZE IQ lock EM DL

The electromechanical lever lock for double leaf doors

IQ lock EM DL
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GEZE SAFETY TECHNOLOGY

Self-locking panic locks

GEZE IQ locks

GEZE IQ _ EL DL  قفل

قفل برقی برای درب های دو لنگه

مکانیــزم ایــن قفــل بــه ایــن صــورت اســت کــه لنگــه ی ثابــت فعــال بــوده و لنگــه ی متحــرک بــاز میگــردد و رشایــط عبــور از �ــام عــرض مســیر را ممکــن 

میســازد. پــس از عبــور ، درب بــه حالــت اول خــود بازگشــته و قفــل میشــود . ایــن قفــل در زمــان خطــر، بــه خوبــی سیســتم اعــالم حریــق را فعــال کــرده و 

تعداد دفعات بازشدن درب را به منظور کنرتل و نظارت در رشایط اضطراری و همچنین امنیتی به راحتی ثبت میکند.

همچــون Strike Box مکانیکــی، �ــام اجــزای مــورد نیــاز بــرای عملکــرد درب �ــام پنیــک در مجموعــه موجــود اســت و ایــن قفــل بــرای لنگــه متحــرک نیــز دارای 

ه©ن عملکردها و مزایای مربوط به قفل IQ EL میباشد.

داده های فنی منطبق با داده های درب یک لنگه است. 

GEZE IQ_ EM DL  قفل

قفل اهرمی الکرتومکانیکی برای درب های دو لنگه

ایــن راه حــل الکرتومکانیکــی بــرای اســتفاده در درب هــای دو لنگــه ی �ــام پنیــک و بــرای ترکیــب بــا سیســتم هــای کنرتل دسرتســی GEZE مناســب 

است. 

ــرای لنگــه  ــوده و ایــن قفــل ب ــرای عملکــرد درب �ــام پنیــک در مجموعــه موجــود ب ــاز ب همچــون Strike Box مکانیکــی، �ــام اجــزای مــورد نی

متحرک نیز دارای ه©ن عملکردها و مزایای مربوط به قفل IQ EM است.

داده های فنی منطبق با داده های درب یک لنگه است. 



GEZE IQ lock C DL

The mechanical contact look for double-leaf doors

IQ lock C DL

GEZE IQ lock M DL

The mechanical look for double-leaf doors

IQ lock M DL
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Self-locking panic locks

Self-locking panic locks

GEZE IQ locks

GEZE IQ _ C DL   قفل

 GEZE IQ _ M DL  قفل

قفل اتصال مکانیکی برای درب های  دو لنگه

قفل اتصال مکانیکی برای درب های  دو لنگه

قفــل IQ C DL  بــا قابلیــت فعالســازی درب هــای خروجــی بــه حالــت «بســته شــدن از بیــرون» ایــده آل و مناســب اســت ؛ و دیگــر نیــازی بــه 

یک کلید اضافی نیست.  

همچــون  Strike Box مکانیکــی، �ــام اجــزای مــورد نیــاز بــرای عملکــرد درب �ــام پنیــک در مجموعــه موجــود اســت.این قفــل بــرای لنگــه متحــرک 

نیز دارای ه�ن عملکردها و مزایای مربوط به قفل IQ _ C است.

داده های فنی منطبق با داده های درب یک لنگه است. 

قفل  GEZE IQ _ M DL یک قفل پنیک ساده و مطمنئ برای ایمن سازی درب های �ام پنیک دو لنگه است. 

همچــون Strike Box مکانیکــی، �ــام اجــزای مــورد نیــاز بــرای عملکــرد درب �ــام پنیــک  در مجموعــه موجــود اســت. ایــن قفــل بــرای لنگــه ی 

متحرک نیز دارای ه�ن عملکردها و مزایای مربوط به قفل IQ _ M است.

داده های فنی منطبق با داده های درب یک لنگه است. 
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