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Waarom kiezen voor Opening
Controls elektrische sluitplaten?
Elektrische sluitplaten zijn sinds jaar en dag populair als diciplinaire bariere in (beveiligings) installaties. Te monteren in
het kozijn tegenover de dagschoot van het bestaande deurslot (dus geen kabelovergang) kan men betrekkelijk eenvoudig
met weinig energie toegang op afstand controleren. Eventueel met behulp van intercom, toegangscontrolesysteem of
centrale aansturing.
Nieuw zijn de versies met geintegreerde zender / ontvanger. (OC165 en OC195 serie)
Ideale kenmerken van de 160 / 165 / 180 / 190 / 195 serie:
• Modulaire opbouw, universele spoelen en standaard diode vereenvoudigen logistiek.
• Installatie en onderhoud vereenvoudigd door verstelbare schootvanger.
• Minder faalkosten.
• Reductie van (service) voorraad. • Energiezuinig (Hattrick modellen).
• Bijzonder geschikt voor installaties met P.O.E. power over ethernet (Hattrick modellen).
• Geschikt voor gebruik icm draaideurautomaten (Hattrick modellen).
• Door compacte maatvoering combinaties met SKG sluitkommen mogelijk. (SKG** en SKG***)
• Modellen voor diverse kozijnen en sloten.
• Storingsvrij.
• De keuze voor de proffesionel gebruiker en installateur!

Ruime keuze uit de volgende modellen:
MINI 				

Serie OC160 / 360

BRANDWEREND 			

Serie OC180

BRANDWEREND SILENCE		

Serie OC180S

BRANDWEREND COMPACT

Serie OC190

WATERDICHT 			

Serie OC16W / 26W / 36W

VLUCHTWEG 			

Serie OC332 & OC331

TELEOPENER			

Serie OC165 – OC195
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ElEktrISChE SluItplatEn: prInCIpES,
optIES
En voorplatEn.
Elektrischesluitplaten: Principes,optiesenvoorplaten. 
Principes
1

Arbeidsstroom(FSE)spanningsloosvergrendeld

2

ArbeidstroomPuls(FSE)spanningsloosvergrendeld,ontgrendeldtotdeeersteopening

3

Ruststroom(FS)spanningsloosontgrendeld





HattrickDDagschootsignaleringVVrijzetpal GGeleiding dagschootS“Silence” demping
Opties
H

















Hattrick:(1)Geeftvanaf12Vvrijonder<200Nvoorbelasting:(2)Schakeltnaopeningomop



energie-engeluidarmewerking:(3)Kleinsteinbouwmaten terwereld. Alleenbij modellen160/190.

D

Terugmeldcontactdagschoot,geïntegreerdinbehuizing(allemodellen). 

DA

Signaleringopdedagschootincombinatiemetankercontact.(dichtenvergrendeld)Potentiaalvrij.

DS

Signaleringopdedagschootenschootvanger,potentiaalvrij separaatuitgevoerd. 

V

Vrijzetpalgeïntegreerdinbehuizing(alleen160,170en270serie).

G

Geleiding dagschootvoornietzichtbaremontage(allemodellen). 

R

Rookafsluitendedeurtoepassing(optie op170/270
serie,standaardop180-en190serie).

S

Stille"Silence" uitvoering(alleen180serie),schootopenermetdempingophaarterugslag.











HZN800 HZ
HZ-SKG2 IWKLHZFHZF-SKG3HZLAPHZLAP-SKG2KLLAP OC- ID500
 N800

HZ
KL
IWL
IWR
HZF

HZLAP

KLLAP
HZ
RS
OC-ID500
N800
SKG2
SKG3

Toevoeging 
RVSsluitplaat,3mm,vlak, universeelL/R,nachtschootuitsparingvoorPC55/72/92mm

RVSsluitplaat,3mm,vlak, universeelL/R,kort,voorloopslot
Sluitplaatvooropdekdeuren, gegalvaniseerd,DINL,nachtslotuitsparingvoorPC72
Sluitplaatvooropdekdeuren, gegalvaniseerd,DINR,nachtslotuitsparingvoorPC72
RVSsluitplaatmetschootgeleiding,3mm,vlak, universeelL/R,nachtschootuitsparing
voorPC55/72/92mm,
metalenkozijn 
RVSsluitplaatmetschootgeleiding,3mm,vlak, universeelL/R,nachtschootuitsparing
voorPC55/72/92mm,
houtenkozijn 
RVSsluitplaatmetschootgeleiding,3mm,vlak, universeelL/R,kort,voorloopslot. 
RVSsluitplaat,3mm,vlak, universeelL/R,nachtschootuitsparingvoorPC55/72/92mm

Radiussluitplaatmetafgerondehoeken, modellenHZ/KL/KLLAPofHZLAP,meerprijs
Snapperinbouw, zwaarmodel
Signaleringcontactvoornachtschoot.AlleenmetsluitplaatHZN,HZFNofHZLAPN.
sluitkomSKG**,10mmnachtschooti.c.mHZofHZLAP,afstanddag-nacht40mm
sluitkomSKG**,12mmnachtschooti.c.mHZofHZLAP,afstanddag-nacht40mm
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Model selector: Maak uw keuze!
Verklaring:


FSE
FS
H

ST
O

:FSEArbeidsstroom,spanningsloosvergrendeld (NC)
:Ruststroom,spanningsloosontgrendeld (N0)
:Hattrick:kleinsteopener.
:Ontgrendelingondervoorlast.
:Van8~28VDCpolariteit ongevoelig. 

:Standaard
:Optioneel 

Opening Controls®B.V. De wetering 127, 4906 CT Oosterhout Tel. +31 (0)162 461 820
info@openingcontrols.nl www.openingcontrols.nl
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OC160 Elektrische sluitplaat
serie MINI
OC-160 Arbeidstroom

(FSE=spanningsloos vergrendeld)

OC-260 Arbeidsstroom, impuls. (FSE=spanningsloos vergrendeld)
OC-360 Ruststroom

(FS= spanningsloos ontgrendeld)

Kenmerken:
• Kleinste standaard elektrische sluitplaat voor controle over de dagschoot van insteeksloten.
• Symmetrische slotkast en voorplaat.
• Compacte slotkast 59.5 x 25,5 x15.8 mm (H x D x B).
• Hattrick versie ontgrendeld vanaf 12V onder 200N voorlast.
• Hattrick versie schakelt af naar 50% stroombesparing na openen.
• Hattrick versie heeft universele spoel voor 8-28Volt AC/DC.
• Te realiseren energie besparing van 50%.
• Houdkracht 3.500N.
• Alle voorplaten uitgevoerd in RVS 3mm voor stabiele montage.
• Precisie in fabricage en montage voor lange levensduur.
• Getest op 500.000 cycli.
• Voorzien van 3mm verstelbare radius schootvanger.
• Schootvanger is 6,5mm diep.
• Standaard universele spoel 12-24 Volt AC-DC.
• Universeel 100% belastbaar op gelijkspanning.
• Standaard voorzien van blusdiode (polariteit ongevoelig)
• Universeel voor DIN links of DIN rechts.
• Toepasbaar voor de meeste sloten met PC maat 55, 72 of 92 mm.
• Universele eigenschappen vereenvoudigen de logistiek.
• Alle modellen optioneel leverbaar met schootstand signalering.
• Arbeidsstroom modellen optioneel met vrijzet pal.
Omschrijving:
Standaard elektrische sluitplaat voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard deursloten.
De sluitplaat heeft een symmetrische slotkast en is voorzien van een 3mm RVS voorplaat. De radius schootvanger
is 3mm horizontaal verstelbaar t.o.v. de sluitplaat met een diepte van 6mm. De houdkracht is 3.500N. De spoel is
universeel (12-24V AC/DC) en standaard uitgerust met een polariteit ongevoelige blusdiode. (+/- ongevoelig)
Uitvoeringen:
OC-160

Arbeidstroom.

OC-260

Arbeidsstroom, impuls (blijft na activering ontgrendeld totdat de deur geopend wordt).

OC-360

Ruststroom.

Toevoeging:
V: Permanente toegang door middel van vrijzet pal. (alleen op arbeidsstroom modellen)
D: Signalering op de dagschoot, potentiaalvrij wisselcontact.
N: Signalering nachtschoot.(N800)
H: Hattrick spoel versie 8-28VAC/DC.

Elektrische Sluitplaten
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Sluitplaten:
KL

HZ

HZN

HZ-SKG 
IWL

IWR




:KorteRVSsluitplaatvoorloopslot. 
:LangeRVSsluitplaatmetnachtschootuitsparing.
:Signaleringnachtschoot(allenopHZ).
:HZsluitplaatmetSKG**sluitkom. 
:Sluitplaatvooropdekkozijn DINlinks.
:Sluitplaatvooropdekkozijn DINrechts.

Voorbeeldopbouwbestelnummer:
OC-160-V-D-HZ-N












Optioneel sluitplaatvoorzienvannachtschootsignaleringNofSKGkom.
SluitplaatkortKL,langHZofvooropdekkozijn linksIWLofrechtsIWR.
Optioneel signaleringopdedagschootD.
Optioneel vrijzetpalvoorpermanentetoegangV.
Arbeidsstroom160,Arbeidsstroomimpuls260ofruststroom360.
Merktekenvoorkwaliteit enserviceOC.


Technische gegevens:
Maatvoeringslotkast

:59.5x25,5x15.8mm(HxDxB).
Aansluitspanningcontinuecontact:Universeel12-24VDC/100% belastbaar.

Stroomafnameimpulscontact
:400mA.

Stroomafnamecontinuecontact :200mA@12VDC,100mA@24VDC.
Schootcontact 

:Max.1A@24V.











Accessories:
OC-12-24V-ST
OC-30-DV
OC-8810/11

OC-1010
OC-1019serie

OC-2-NR-G
N800
DMC21


:Voeding12/24V,2/1 Astekkermodel.
:Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVSafgewerkt.
:Inbouw kabeldoorvoer. 
:Druktoetsopbouw. 
:Infraroodschakelaarinbouw, RVSvoorplaat.
:Noodverbreekschakelaar.
:Signaleringnachtschoot.
:Inbouw deurstandsignalering,potentiaalvrij wisselcontact21mmL=4meter.

Elektrische Sluitplaten
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OC160G Elektrische sluitplaat
serie MINI
Voorzien van geleiding voor de dagschoot.
OC-160G Arbeidstroom		 (FSE=spanningsloos vergrendeld)
OC-260G Arbeidsstroom, impuls		 (FSE=spanningsloos vergrendeld)
OC-360G Ruststroom		 (FS= spanningsloos ontgrendeld)
Kenmerken:
• Kleinste standaard elektrische sluitplaat voor controle over de dagschoot van insteeksloten.
• Voorzien van een schootgeleiding voor niet zichtbare montage.
• Stabiele constructie door geleiding op de slotkast en ondersteuning van de standaard 3mm RVS voorplaat.
• Symmetrische slotkast en voorplaat.
• Compacte slotkast 59.5 x 25,5 x15.8 mm (H x D x B).
• Hattrick versie ontgrendeld vanaf 12V onder 200N voorlast.
• Hattrick versie schakelt af naar 50% stroombesparing na openen.
• Hattrick versie heeft universele spoel voor 8-28Volt AC/DC.
• Te realiseren energie besparing van 50%.
• Houdkracht 3.500N.
• Precisie in fabricage en montage voor lange levensduur.
• Getest op 500.000 cycli.
• Voorzien van 3mm verstelbare radius schootvanger.
• Schootvanger is 6,5mm diep.
• Standaard universele spoel 12-24 Volt AC-DC.
• Universeel 100% belastbaar op gelijkspanning
• Standaard voorzien van blusdiode. (polariteit ongevoelig)
• Universeel voor DIN links of DIN rechts.
• Toepasbaar voor de meeste sloten met PC maat 55, 72 of 92 mm.
• Universele eigenschappen vereenvoudigen de logistiek.
• Alle modellen optioneel leverbaar met schootstand signalering.
• Arbeidsstroom modellen optioneel met vrijzet pal.
Omschrijving:
Standaard elektrische sluitplaat voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard deursloten.
De sluitplaat heeft een symmetrische slotkast en is voorzien van een 3mm RVS voorplaat. De radius schootvanger is 3mm
horizontaal verstelbaar t.o.v. de sluitplaat met een diepte van 6mm. De houdkracht is 3.500N. De spoel is universeel (1224V AC/DC) en standaard uitgerust met een polariteit ongevoelige blusdiode. (+/- ongevoelig)
Uitvoeringen:
OC-160G

Arbeidstroom.

OC-260G

Arbeidsstroom, impuls (blijft na activering ontgrendeld totdat de deur geopend

wordt).
OC-360G

Ruststroom.

Toevoeging:
V : Permanente toegang door middel van vrijzet pal. (alleen op arbeidsstroom modellen)
D : Signalering op de dagschoot, potentiaalvrij wisselcontact.
N : Signalering nachtschoot.(N800)
H : Hattrick spoel versie 8-28VAC/DC.
Elektrische Sluitplaten
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Sluitplaten: 
KLAP 
:Kortesluitplaat voor loopslot. 
LAP

:Langesluitplaat metnachtschoot uitsparing. 
LAPN 
:LAPsluitplaat geschiktvoor nachtschoot signalering. 
HZF

:Langesluitplaat voor niet zichtbare montage. 
HZFN 
:HZFsluitplaat geschiktvoor nachtschoot signalering. 

HZF-SKG
:HZFsluitplaat metSKG***sluitkom. 


Voorbeeld opbouw bestelnummer: 
OC-160G-V-D-HZ-N
Optioneel sluitplaat voorzien van nachtschoot signalering Nof SKGkom. 


Sluitplaat kortKLAPoflangHZF.


Optioneel signalering opdedagschootD.


Optioneel vrijzet palvoor permanente toegang V. 


Arbeidsstroom 160G,Arbeidsstroom impuls 260Gof ruststroom360G.


Merkteken voor kwaliteit enserviceOC. 

Technische gegevens: 
Maatvoering slotkast

:59.5x25,5x15.8mm(HxDxB).
Aansluitspanning continue contact:Universeel 12-24VDC/100%belastbaar. 

Stroomafname impuls contact
:400mA.

Stroomafname continue contact :200mA@12VDC,100mA@24VDC.
Schootcontact  

:Max. 1A@24V. 









Accessoires: 
OC-12-24V-ST :Voeding 12/24V,2/1Astekkermodel. 
OC-30-DV
:Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVSafgewerkt. 
OC-8810/11

:Inbouw kabeldoorvoer. 
OC-1010
:Druktoets opbouw. 
OC-1019serie
:Infrarood schakelaarinbouw, RVSvoorplaat. 
OC-2-NR-G
:Nood verbreekschakelaar. 
N800
:Signalering nachtschoot. 
DMC21
:Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wisselcontact21mmL=4meter. 
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OC 165 TeleOpener
Elektrische sluitplaat met geïntegreerde ontvanger inclusief 3 zenders!
OC-165-TO Arbeidstroom MINI

(FSE=spanningsloos vergrendeld)

Kenmerken:
• Elektrische sluitplaat met geïntegreerde ontvanger.
• 12 zenders op één TeleOpener.
• 433 MHZ, “rolling code”.
• Geleverd met antenne 160mm en drie zenders.
• OC-165-TO heeft een houdkracht 3.500N.
• Alle voorplaten uitgevoerd in RVS 3mm voor stabiele montage.
• Precisie in fabricage en montage voor lange levensduur.
• Getest op 500.000 cycli.
• Voorzien van 3mm verstelbare radius schootvanger.
• Schootvanger is 6,5mm diep.
• Spanning 12Volt DC, polariteit gevoelig.
• Universeel 100% belastbaar.
• Beide modellen hebben een ingaand contact.
• Standaard voorzien van blusdiode.
• Universeel voor DIN links of DIN rechts.
• Toepasbaar voor de meeste sloten met PC maat 72 of 92 mm.
• Universele eigenschappen vereenvoudigen de logistiek.
• Alle modellen optioneel leverbaar met schootstand signalering.
• Zender OC-165-TO-Z heeft 4 openingsfuncties:
- 1 : 10 seconden ontgrendeld.
- 2 : 60 seconden ontgrendeld.
- 3 : permanent ontgrendeld.
- 4 : vergrendeld.
Omschrijving:
Standaard elektrische deuropener voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard
deursloten. Voorzien van geïntegreerde ontvanger inclusief 3 zenders. De deuropener is voorzien van een 3 mm RVS
voorplaat. De radius schootvanger is 3 mm horizontaal verstelbaar t.o.v. de sluitplaat met een diepte van 6,5 mm. De
houdkracht voor de OC-165-TO is 3.500N . De spoel is 12VDC, polariteit gevoelig en standaard uitgerust met een
blusdiode.
Uitvoeringen:
OC-165-TO

: Arbeidstroom MINI.

OC-165-TO-Z

: Zender voor OC-165-TO, 4 openingsfuncties.

Toevoeging:
D : Signalering op de dagschoot, potentiaalvrij wisselcontact.
N : Signalering nachtschoot.(N800)

Elektrische Sluitplaten
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Sluitplaten: 
KL

:KorteRVSsluitplaat voor loopslot. 
HZ

:LangeRVSsluitplaat metnachtschoot uitsparing. 
HZN

:Signalering nachtschoot (allen opHZ).
IWL

:Sluitplaat voor opdekkozijn DINlinks. 
IWR

:Sluitplaat voor opdekkozijn DINrechts.
(afstandtussendag-ennachtschootminimaal40mm.)


Voorbeeld opbouw bestelnummer: 
OC-165-TO-D-HZ-N
Optioneel sluitplaat voorzien van nachtschoot signalering N.


Sluitplaat kortKL,langHZof voor opdekkozijn links IWLof rechtsIWR.


Optioneel signalering opdedagschootD.


TeleOpener: geïntegreerde ontvanger. 


Arbeidsstroom (FSE)165.


Merkteken voor kwaliteit enserviceOC. 


Technische gegevens: 
Aansluitspanning 

:12VDC100%belastbaar. 3aderigekabel. 
Stroomafname continue contact :200mA@12VDC,100mA@24VDC.
Schootcontact  

:Max. 1A@24V. 












Accessoires: 
OC-12-24V-ST :Voeding 12/24V,2/1Astekkermodel. 
OC-30-DV
:Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVSafgewerkt. 
OC-8810/11

:Inbouw kabeldoorvoer. 
OC-1010
:Druktoets opbouw. 
OC-1019serie
:Infrarood schakelaarinbouw, RVSvoorplaat. 
OC-2-NR-G
:Nood verbreekschakelaar. 
N800
:Signalering nachtschoot. 
DMC21
:Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wisselcontact21mmL=4meter. 
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OC 165G TeleOpener
Elektrische sluitplaat met geïntegreerde ontvanger inclusief 3 zenders!
OC-165G-TO Arbeidstroom MINI met schootgeleiding

(FSE=spanningsloos vergrendeld)

Kenmerken:
• Elektrische sluitplaat met geïntegreerde ontvanger.
• 12 zenders op één TeleOpener.
• 433 MHZ, “rolling code”.
• Geleverd met antenne 160mm en drie zenders.
• OC-165G-TO heeft een houdkracht 3.500N.
• Alle voorplaten uitgevoerd in RVS 3mm voor stabiele montage.
• Voorzien van schootgeleiding voor niet zichtbare montage bij gesloten deur.
• Precisie in fabricage en montage voor lange levensduur.
• Getest op 500.000 cycli.
• Voorzien van 3mm verstelbare radius schootvanger.
• Schootvanger is 6,5mm diep.
• Spanning 12Volt DC, polariteit gevoelig.
• Universeel 100% belastbaar.
• Alle modellen hebben een ingaand contact.
• Standaard voorzien van blusdiode.
• Universeel voor DIN links of DIN rechts.
• Toepasbaar voor de meeste sloten met PC maat 72 of 92 mm.
• Universele eigenschappen vereenvoudigen de logistiek.
• Alle modellen optioneel leverbaar met schootstand signalering.
• Zender OC-165-TO-Z heeft 4 openingsfuncties:
- 1 : 10 seconden ontgrendeld.
- 2 : 60 seconden ontgrendeld.
- 3 : permanent ontgrendeld.
- 4 : vergrendeld.
Omschrijving:
Standaard elektrische deuropener voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard deursloten.
Voorzien van geïntegreerde ontvanger inclusief 3 zenders. De deuropener is voorzien van een 3 mm RVS voorplaat. De
radius schootvanger is 3 mm horizontaal verstelbaar t.o.v. de sluitplaat met een diepte van 6,5 mm. De houdkracht voor
de OC-165-TO is 3.500N. De spoel is 12VDC, polariteit gevoelig en standaard uitgerust met een blusdiode.
Uitvoeringen:
OC-165G-TO

: Arbeidstroom MINI.

OC-165G-TO-Z

: Zender voor OC-165-TO, 4 openingsfuncties.

Toevoeging:
D : Signalering op de dagschoot, potentiaalvrij wisselcontact.
N : Signalering nachtschoot.(N800)

Elektrische Sluitplaten
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Sluitplaten : 
KLAP 
:Kortesluitplaat voor loopslot. 
LAP

:Langesluitplaat metnachtschoot uitsparing. 
LAPN 
:LAPsluitplaat geschiktvoor nachtschoot signalering. 
HZF

:Sluitplaat voor niet zichtbare montage. 
HZFN 
:HZFsluitplaat geschiktvoor nachtschoot signalering. 

(afstandtussendag-ennachtschootminimaal40mm.)



Voorbeeld opbouw bestelnummer: 
OC-165G-TO-D-HZF-N
Optioneel sluitplaat voorzien van nachtschoot signalering N.


Sluitplaat kortKLAPof langHZF.


Optioneel signalering opdedagschootD.


TeleOpener: geïntegreerde ontvanger. 


Arbeidsstroom 165G.


Merkteken voor kwaliteit enserviceOC. 


Technische gegevens: 
Aansluitspanning continue contact:12VDC/100%belastbaar. 3aderigekabel. 
Stroomafname continue contact :200mA@12VDC,100mA@24VDC.
Schootcontact  

:Max. 1A@24V. 












Accessoires: 
OC-12-24V-ST :Voeding 12/24V,2/1Astekkermodel. 
OC-30-DV
:Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVSafgewerkt. 
OC-8810/11

:Inbouw kabeldoorvoer. 
OC-1010
:Druktoets opbouw. 
OC-1019serie
:Infrarood schakelaarinbouw, RVSvoorplaat. 
OC-2-NR-G
:Nood verbreekschakelaar. 
N800
:Signalering nachtschoot. 
DMC21
:Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wisselcontact21mmL=4meter. 
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OC-180 Elektrische sluitplaat
beveiligingsuitvoering.
Arbeidstroom. (spanningsloos vergrendeld)
Beveiligingsuitvoering elektrische sluitplaat in zeer compacte behuizing. Certificering voor rookafsluitende en
brandwerende deuren.
Kenmerken:
• Elektrische sluitplaat in beveiligingsuitvoering voor dagschoten.
• Geschikt voor opname in een rook en warmte afvoer* installatie.
• Geschikt voor brandwerende deuren.
• Voor het creëren van een verzwaarde dagschoot vergrendeling.
• Houdkracht 10.000N.
• Schootvanger 4mm verstelbaar en 6,5mm diep.
• De radius schootvanger draait binnen in zijn behuizing.
• Diverse sluitplaten uit RVS 3mm voor stabiele montage.
• Getest op 500.000 cycli.
• Universeel voor DIN links of DIN rechts.
• Universeel voor sloten met PC55 of PC72.
• Universele eigenschappen vereenvoudigen logistiek.
• Alle modellen optioneel met schootstand signalering.
• Universele spoel 12-24 Volt AC-DC en100% belastbaar op gelijkspanning.
• Standaard voorzien van blusdiode. (polariteit +/- ongevoelig)
• 5 jaar garantie.
Omschrijving:
Standaard elektrische sluitplaat voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard deursloten,
gemonteerd in deuren opgenomen in een RWA* installatie. Voorzien van een zeer compacte, symmetrische slotkast. De
schootvanger is over 3mm horizontaal verstelbaar met een diepte van 6mm. Houdkracht 10.000N. De spoel is universeel
(12-24V AC/DC) en standaard uitgerust met een polariteit ongevoelige blusdiode. (+/- ongevoelig)

*

Een juiste Rook- en Warmte afvoer (RWA) installatie ondersteund door langer zicht en langzamere

temperatuurontwikkeling
de vluchtmogelijkheden voor personen in een object tijdens een brand.
Uitvoeringen:
OC-180 Elektrische sluitplaat, arbeidstroom
Toevoeging:
D

: Signalering op de dagschoot (D) voor een potentiaalvrij wisselcontact.

N

: Signalering nachtschoot (N800)

Sluitplaten:
KL

: Korte RVS sluitplaat voor loopslot

HZ

: Lange RVS sluitplaat met nachtschoot uitsparing

HZN.

: Lange HZ sluitplaat geschikt voor nachtschoot signalering.

HZ-SKG : Lange HZ sluitplaat met SKG** sluitkom.
IWL

: Sluitplaat voor opdek kozijn DIN links.

WR

: Sluitplaat voor opdek kozijn DIN rechts.

Elektrische Sluitplaten
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Voorbeeld opbouw bestelnummer : 
OC-180-D-HZ-N
Optioneel sluitplaat voorzien van Nnachtschoot signalering of SKGkom. 


Sluitplaat kortKL,langHZof voor opdek kozijn IWL(links )of IWR(rechts)


Optioneel signalering opdedagschootD.


Arbeidsstroom model 180.
Sluitplaten: 

Merkteken voor kwaliteit enserviceOC. 
KL
: Korte RVS sluitplaat voor loopslot.

HZ
: Lange
Technische
gegevens:
 RVS sluitplaat met nachtschoot uitsparing.
HZN
nachtschoot
(allen op HZ).
Maatvoering
slotkast: Signalering

:60x28x20,5mm(hxdxb).

IWL
:
Sluitplaat
voor
opdekkozijn
DIN links.
Aansluitspanning impuls contact :Universeel 12-48VAC/DC
moment belasting. 
IWR
: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN rechts.
Aansluitspanning
continue
contact:Universeel 12-24VDC/100%belastbaar. 
(afstandtussendag- en nachtschootminimaal40mm.)

Stroomafname impuls contact
:400mA.
Stroomafname continue contact :200mA@12VDC,100mA@24VDC.
Schootcontact
 

:Max. 1A@24V. 
Voorbeeld opbouw bestelnummer:
OC-165-TO-D-HZ-N
Optioneel sluitplaat voorzien van nachtschoot signalering N. 
 IWR.
Sluitplaat kort KL, lang HZ of voor opdekkozijn links IWL of rechts

Optioneel signalering op de dagschoot D.
TeleOpener: geïntegreerde ontvanger.

Arbeidsstroom (FSE) 165.

Merkteken voor kwaliteit en service OC.




Technische gegevens: 

Aansluitspanning
: 12V DC 100%belastbaar. 3 aderige kabel.
Stroomafname continue contact : 200mA@12VDC, 100mA@24VDC.

Schootcontact
: Max. 1A@24V.











Accessoires: 
Accessoires: :Voeding

OC-12-24V-ST
12/24V,2/1Astekkermodel. 
OC-12-24V-ST:Opbouw
: Voeding
12/24V, 2/1A
stekkerRVSafgewerkt.
model.
OC-30-DV
kabeldoorvoer,
flexibel,

OC-30-DV
:
Opbouw
kabeldoorvoer,
flexibel,
RVS afgewerkt.
OC-8810/11

:Inbouw kabeldoorvoer. 
OC-8810/11
: Inbouw opbouw.
kabeldoorvoer.
OC-1010

:Druktoets

OC-1010
:
Druktoets
opbouw.
OC-1019serie
:Infrarood schakelaarinbouw,
RVSvoorplaat. 
OC-1019serie:Nood
: Infrarood
schakelaar inbouw,
RVS voorplaat.
OC-2-NR-G
verbreekschakelaar.

OC-2-NR-G
: Nood verbreekschakelaar.
N800
:Signalering nachtschoot. 
N800
: Signalering nachtschoot.
DMC21
:Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wisselcontact21mmL=4meter. 
DMC 21
: Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4meter.
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OC-180G Compacte elektrische
sluitplaat beveiligingsuitvoering
Arbeidstroom. (spanningsloos vergrendeld)
Voorzien van schootgeleiding en certificering voor rookafsluitende en brandwerende deuren.
Kenmerken:
• Beveiligingsuitvoering elektrische sluitplaat voor dagschoten.
• Geschikt voor opname in een rook en warmte afvoer* installatie.
• Voorzien van schootgeleiding voor niet-zichtbare montage bij een gesloten deur.
• Geschikt voor brandwerende deuren.
• Voor het creëren van een verzwaarde dagschoot vergrendeling.
• Houdkracht 10.000N.
• Schootvanger 4mm verstelbaar en 6,5mm diep.
• De radius schootvanger draait binnen in zijn behuizing.
• Diverse sluitplaten 3mm dik in RVS voor stabiele montage.
• Getest op 500.000 cycli.
• Symmetrische voorplaat.
• Universeel voor DIN links of DIN rechts.
• Universeel voor sloten met PC55 of PC72.
• Universele eigenschappen vereenvoudigen logistiek.
• Alle modellen optioneel met schootstand signalering.
• Universele spoel 12-24 Volt AC-DC en100% belastbaar op gelijkspanning.
• Standaard voorzien van blusdiode (polariteit ongevoelig).
• 5 jaar garantie.
Omschrijving:
Standaard elektrische sluitplaat voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard deursloten.
Voorzien van een zeer compacte (65 x 25,5 x 18,5mm) vrijwel symmetrische slotkast, schootvanger over 3mm horizontaal
verstelbaar met een diepte van 6,5mm. Houdkracht 10.000N, voorzien van 3mm RVS voorplaat. Voorzien van 12-24 Volt
universele spoel en polariteit ongevoelige blusdiode.

*

Een juiste Rook- en Warmte afvoer (RWA) installatie ondersteund door langer zicht en langzamere

temperatuurontwikkeling
de vluchtmogelijkheden voor personen in een object tijdens een brand.
Uitvoeringen:
OC-180G Elektrische sluitplaat, arbeidstroom 10.000N, 12/24V, diode
Toevoeging:
D

: Signalering op de dagschoot (D) voor een potentiaalvrij wisselcontact.

N

: Signalering nachtschoot (N800)

Sluitplaten:
KLAP

: Korte sluitplaat voor loopslot

LAP .

: Lange sluitplaat met nachtschoot uitsparing

LAPN

: Lange LAP sluitplaat geschikt voor nachtschoot signalering

HZF

: Lange sluitplaat voor niet zichtbare montage

HZFN

: HZF sluitplaat geschikt voor nachtschoot signalering
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Voorbeeld opbouw bestelnummer : 
OC-180G-D-LAP-N
Optioneel sluitplaat voorzien van Nnachtschoot signalering of SKGkom. 
 Sluitplaten:  
Sluitplaat kortKLAP,langLAP,of rechthoek HZF.
 KL
 : Korte RVS
Optioneel
signalering
opdedagschootD.
sluitplaat
voor loopslot.
 HZ
 : Lange RVS
Arbeidsstroom
model
180G. uitsparing.
sluitplaat met
nachtschoot
 HZN
 : Signalering
Merkteken
voor kwaliteit

nachtschoot
(allen op enserviceOC.
HZ).
: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN links.
 IWL
IWR
: Sluitplaat
voor opdekkozijn DIN rechts.
Technische
gegevens:

(afstandtussendagen nachtschoot
minimaal40mm.)
Maatvoering
slotkast

:69x28x22,5mm(hxdxb). 
Aansluitspanning impuls contact :Universeel 12-48VAC/DCmoment belasting. 
Aansluitspanning continue contact:Universeel 12-24VDC/100%belastbaar. 
Voorbeeld opbouw

Stroomafname
impuls bestelnummer:
contact
:400mA.
OC-165
-TO-D-HZ-N
Optioneel:200mA@12VDC,100mA@24VDC.
sluitplaat voorzien van nachtschoot signalering N.
Stroomafname continue contact
kort KL,
lang HZof voor opdekkozijn links IWL of rechts IWR.
Schootcontact  
 Sluitplaat:Max.
1A@24V.
Optioneel signalering op de dagschoot D.

TeleOpener: geïntegreerde ontvanger.

Arbeidsstroom (FSE) 165.

Merkteken voor kwaliteit en service OC.



Technische gegevens: 

Aansluitspanning
: 12V DC 100%belastbaar. 3 aderige kabel.

Stroomafname continue contact : 200mA@12VDC, 100mA@24VDC.

Schootcontact
: Max. 1A@24V.



Accessoires: 
OC-12-24V-ST
OC-30-DV
Accessoires: 
OC-8810/11

OC-12-24V-ST
OC-1010

OC-30-DV
OC-1019serie
OC-8810/11
OC-2-NR-G
OC-1010
N800

OC-1019serie
DMC21
OC-2-NR-G
 N800
 DMC 21






:Voeding 12/24V,2/1Astekkermodel. 
:Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVSafgewerkt. 
:Inbouw
: Voedingkabeldoorvoer.
12/24V, 2/1A stekker model.
:Druktoets
opbouw. 
: Opbouw kabeldoorvoer,
flexibel, RVS afgewerkt.
:Infrarood
schakelaarinbouw,
RVSvoorplaat. 
: Inbouw kabeldoorvoer.
:Nood
verbreekschakelaar.

: Druktoets
opbouw.
:Signalering
nachtschoot.

: Infrarood schakelaar
inbouw,
RVS voorplaat.
:Inbouw
deurstand signalering, potentiaalvrij wisselcontact21mmL=4meter. 
: Nood verbreekschakelaar.
: Signalering nachtschoot.
: Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4meter.
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OC-180S Silence elektrische
sluitplaat beveiligingsuitvoering.
Arbeidstroom. (spanningsloos vergrendeld)
Voorzien van geluiddemping op de schootvanger. Certificering voor rookafsluitende en brandwerende deuren.
Kenmerken:
• Beveiligingsuitvoering elektrische sluitplaat voor dagschoten.
• Voorzien van demping op de schootvanger, reduceert geluidsproductie.
• Geschikt voor opname in een rook en warmte afvoer* installatie.
• Geschikt voor kantooromgeving, woon- of slaapverblijf.
• Geschikt voor brandwerende deuren.
• Voor het creëren van een verzwaarde dagschoot vergrendeling.
• Houdkracht 10.000N.
• Schootvanger 4mm verstelbaar en 6,5mm diep.
• De radius schootvanger draait binnen in zijn behuizing.
• Diverse sluitplaten 3mm dik in RVS voor stabiele montage.
• Getest op 500.000 cycli.
• Symmetrische voorplaat.
• Universeel voor DIN links of DIN rechts.
• Universeel voor sloten met PC55 of PC72.
• Universele eigenschappen vereenvoudigen logistiek.
• Alle modellen optioneel met schootstand signalering.
• Universele spoel 12-24 Volt AC-DC en100% belastbaar op gelijkspanning.
• Standaard voorzien van blusdiode (polariteit ongevoelig).
• 5 jaar garantie.
Omschrijving:
Standaard elektrische sluitplaat voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard deursloten.
Voorzien van een zeer compacte (69 x 28 x 20,5mm) vrijwel symmetrische slotkast, schootvanger over 3mm horizontaal
verstelbaar met een diepte van 6,5mm. Voorzien van een schootgeleiding voor niet- zichtbare montage en demping op de
schootvanger voor een geluidsarme werking. Houdkracht 10.000N, voorzien van 3mm RVS voorplaat.
Voorzien van 12-24 Volt universele spoel en polariteit ongevoelige blusdiode.
Uitvoeringen:
OC-180S Silence elektrische sluitplaat, arbeidstroom.
Toevoeging:
D

: Signalering op de dagschoot (D) voor een potentiaalvrij wisselcontact.

Sluitplaten:
KL

: Korte RVS sluitplaat voor loopslot

HZ .

: Lange RVS sluitplaat met nachtschoot uitsparing

HZN

: Lange sluitplaat geschikt voor nachtschoot signalering

HZ-SKG : Lange HZ sluitplaat met SKG** sluitkom
IWL

: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN links

IWR

: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN rechts
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Voorbeeld opbouw bestelnummer : 
OC-180S-D-LAP-N
Optioneel sluitplaat voorzien van Nnachtschoot signalering of SKGkom. 


Sluitplaat kortKL,langHZof IWL.


Optioneel signalering opdedagschootD.


Arbeidsstroom model 180S.
 Sluitplaten:  
Merkteken voor kwaliteit enserviceOC. 
KL
: Korte RVS sluitplaat voor loopslot.

HZ
: Lange RVS sluitplaat met nachtschoot uitsparing.
Technische
gegevens:

HZN
: Signalering nachtschoot (allen op HZ).
Maatvoering
slotkast
 voor opdekkozijn
:69x28x20,5mm(hxdxb).

IWL
: Sluitplaat
DIN links.
Aansluitspanning
impuls
contact
:Universeel
12-48VAC/DC
moment
belasting .
IWR
: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN rechts.
Aansluitspanning
continue
contact:Universeel
12-24VDC/100%belastbaar. 
(afstandtussendagen nachtschoot
minimaal40mm.)

Stroomafname impuls contact
:400mA.

Stroomafname continue contact :200mA@12VDC,100mA@24VDC.
Voorbeeld opbouw
bestelnummer:
Schootcontact
 

:Max. 1A@24V. 
Optioneel sluitplaat voorzien van nachtschoot signalering N.
 OC-165-TO-D-HZ-N
Sluitplaat kort KL, lang HZ of voor opdekkozijn links IWL of rechts IWR.

Optioneel signalering op de dagschoot D.

TeleOpener: geïntegreerde ontvanger.

Arbeidsstroom (FSE) 165.

Merkteken voor kwaliteit en service OC.

 
 Technische gegevens: 
: 12V DC 100%belastbaar. 3 aderige kabel.
 Aansluitspanning
Stroomafname continue contact : 200mA@12VDC, 100mA@24VDC.

Schootcontact
: Max. 1A@24V.










Accessoires: 
OC-12-24V-ST :Voeding 12/24V,2/1Astekkermodel. 
Accessoires: 
OC-30-DV
:Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVSafgewerkt. 
OC-12-24V-ST
: Voeding 12/24V, 2/1A stekker model.
OC-8810/11

:Inbouw kabeldoorvoer. 
OC-30-DV
: Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVS afgewerkt.
OC-1010

:Druktoets
opbouw. 
OC-8810/11
: Inbouw kabeldoorvoer.
OC-1019serie
:Infrarood
RVSvoorplaat. 
OC-1010 
: Druktoetsschakelaarinbouw,
opbouw.
OC-2-NR-G
verbreekschakelaar.
 RVS voorplaat.
OC-1019serie :Nood
: Infrarood
schakelaar inbouw,
N800

:Signalering
nachtschoot. 
OC-2-NR-G
: Nood verbreekschakelaar.
DMC21
:Inbouw
deurstand
signalering, potentiaalvrij wisselcontact21mmL=4meter. 
N800
: Signalering
nachtschoot.
 DMC 21
: Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4meter.
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OC-180G-S Silence beveiligingsuitvoering elektrische sluitplaat
Arbeidstroom (spanningsloos ontgrendeld). Voorzien van schootgeleiding en geluiddemping op de schootvanger.
Certificering voor rookafsluitende en brandwerende deuren.
Kenmerken:
• Beveiligingsuitvoering elektrische sluitplaat voor dagschoten.
• Voorzien van demping op de schootvanger, reduceert geluidsproductie.
• Geschikt voor opname in een rook en warmte afvoer* installatie.
• Voorzien van schootgeleiding voor niet-zichtbare montage bij een gesloten deur.
• Geschikt voor kantooromgeving, woon- of slaapverblijf.
• Geschikt voor brandwerende deuren.
• Voor het creëren van een verzwaarde dagschoot vergrendeling.
• Houdkracht 10.000N.
• Schootvanger 4mm verstelbaar en 6,5mm diep.
• De radius schootvanger draait binnen in zijn behuizing.
• Diverse sluitplaten 3mm dik in RVS voor stabiele montage.
• Getest op 500.000 cycli.
• Symmetrische voorplaat.
• Universeel voor DIN links of DIN rechts.
• Universeel voor sloten met PC55 of PC72.
• Universele eigenschappen vereenvoudigen logistiek.
• Alle modellen optioneel met schootstand signalering.
• Universele spoel 12-24 Volt AC-DC en100% belastbaar op gelijkspanning.
• Standaard voorzien van blusdiode (polariteit ongevoelig).
• 5 jaar garantie.
Omschrijving:
Standaard elektrische sluitplaat voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard deursloten.
Voorzien van een zeer compacte (65 x 25,5 x 18,5mm) vrijwel symmetrische slotkast, schootvanger over 3mm horizontaal
verstelbaar met een diepte van 6,5mm. Voorzien van een schootgeleiding voor niet- zichtbare montage en demping op de
schootvanger voor een geluidsarme werking. Houdkracht 10.000N, voorzien van 3mm RVS voorplaat.
Voorzien van 12-24 Volt universele spoel en polariteit ongevoelige blusdiode.
Uitvoeringen:
OC-180GS Silence elektrische sluitplaat, arbeidstroom, schootgeleiding
Toevoeging:
D

: Signalering op de dagschoot (D) voor een potentiaalvrij wisselcontact.

Sluitplaten:
KLAP

: Korte sluitplaat voor loopslot

LAP .

: Lange sluitplaat met nachtschoot uitsparing

LAPN

: Lange LAP sluitplaat geschikt voor nachtschoot signalering

HZF

: Lange sluitplaat voor niet zichtbare montage

HZFN

: Lange HZF sluitplaat geschikt voor nachtschoot signalering

HZF-SKG Lange HZF sluitplaat met SKG*** sluitkom.
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Voorbeeld opbouw bestelnummer : 
OC-180G-S-D-LAP-N
Optioneel sluitplaat voorzien van Nnachtschoot signalering of SKGkom. 


Sluitplaat kortKLAP,langLAP,of rechthoek HZF.


Optioneel signalering opdedagschootD.


Arbeidsstroom model 180S-G. 
 Sluitplaten:  
Merkteken voor kwaliteit enserviceOC. 
: Korte RVS sluitplaat voor loopslot.
 KL
HZ
: Lange RVS sluitplaat met nachtschoot uitsparing.
Technische gegevens: 
HZN
: Signalering nachtschoot (allen op HZ).
Maatvoering slotkast

:(hxdxb). 
IWL
: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN links.
Aansluitspanning
impuls
contact :Universeel 12-48VAC/DCmoment belasting .
IWR
: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN rechts.
Aansluitspanning
continue
contact:Universeel
(afstandtussendagen nachtschoot
minimaal40mm.)12-24VDC/100%belastbaar. 

Stroomafname impuls contact
:400mA.

Stroomafname continue contact :200mA@12VDC,100mA@24VDC.
Schootcontact
 

:Max. 1A@24V. 
Voorbeeld opbouw
bestelnummer:
 OC-165-TO-D-HZ-N
Optioneel sluitplaat voorzien van nachtschoot signalering N.
Sluitplaat kort KL, lang HZ of voor opdekkozijn links IWL of rechts IWR.

Optioneel signalering op de dagschoot D.

TeleOpener: geïntegreerde ontvanger.

Arbeidsstroom (FSE) 165.

Merkteken voor kwaliteit en service OC.


 Technische gegevens: 
: 12V DC 100%belastbaar. 3 aderige kabel.
 Aansluitspanning
Stroomafname continue contact : 200mA@12VDC, 100mA@24VDC.

Schootcontact
: Max. 1A@24V.










Accessoires: 
OC-12-24V-ST :Voeding 12/24V,2/1Astekkermodel. 
Accessoires:  :Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVSafgewerkt. 
OC-30-DV
OC-12-24V-ST
: Voeding kabeldoorvoer.
12/24V, 2/1A stekker model.
OC-8810/11

:Inbouw
OC-30-DV
: Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVS afgewerkt.
OC-1010
: Druktoets opbouw.
OC-8810/11
: Inbouw kabeldoorvoer.
OC-1019serie
:Infrarood schakelaarinbouw, RVSvoorplaat. 
OC-1010
: Druktoets opbouw.
OC-2-NR-G
: Nood verbreekschakelaar. 
OC-1019serie : Infrarood schakelaar inbouw, RVS voorplaat.
N800

:Signalering
nachtschoot. 
OC-2-NR-G
: Nood verbreekschakelaar.
DMC21
:Inbouw
deurstand
signalering, potentiaalvrij wisselcontact21mmL=4meter. 
N800
: Signalering nachtschoot.
 DMC 21
: Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4meter.
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OC190 Beveiligingsuitvoering
elektrische sluitplaat “Compact”
Arbeidstroom Beveiligingsuitvoering elektrische sluitplaat in zeer compacte behuizing
Kenmerken:
• Beveiligingsuitvoering elektrische sluitplaat voor dagschoten.
• Minimale maatvoering: 65 x 25,5 x 16 mm (H x D x B).
• Voor het creëren van een verzwaarde dagschoot vergrendeling.
• Houdkracht 8.000N.
• Hattrick versie ontgrendeld vanaf 12V onder 350N voorlast.
• Hattrick versie schakelt af naar 50% stroomafname na openen.
• Hattrick versie heeft universele spoel voor 8-28Volt AC/DC.
• Verzwaarde, over 3mm verstelbare schootvanger.
• Radius schootvanger draait vrijwel binnen in zijn behuizing.
• Diverse sluitplaten in RVS 3mm voor stabiele montage.
• Getest op 500.000cycli.
• Geschikt voor moeilijke gebruiksomstandigheden.
• Schootvanger 6,5mm diep.
• Vrijwel Symmetrische slotkast.
• Universele spoel 12-24 Volt AC/DC.
• Universeel 100% belastbaar op gelijkspanning.
• Universeel voor DIN links of DIN rechts.
• Universeel voor sloten met PC55 of PC72.
• Universele eigenschappen vereenvoudigen logistiek.
• Alle modellen optioneel met schootstand signalering.
• Standaard voorzien van blusdiode (polariteit ongevoelig).
• 5 jaar garantie.
Omschrijving:
Beveiligingsuitvoering elektrische sluitplaat voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard
deursloten. Voorzien van een zeer compacte (65 x 25,5 x 16 mm ) vrijwel symmetrische slotkast, schootvanger over 3mm
horizontaal verstelbaar met een diepte van 6,5mm. Houdkracht 10.000N, Voorzien van 3mm RVS voorplaat. De spoel is
universeel (12-24V AC/DC) en standaard uitgerust met een polariteit ongevoelige blusdiode. (+/- ongevoelig)
Uitvoeringen:
OC-190 Arbeidstroom elektrische sluitplaat
Toevoeging:
D

: Signalering op de dagschoot (D) voor een potentiaalvrij wisselcontact.

N		

: Signalering nachtschoot.(N800)

H		

: Hattrick spoel versie 8-28VAC/DC.

Sluitplaten:
KL

: Korte RVS sluitplaat voor loopslot

HZ .

: Lange RVS sluitplaat met nachtschoot uitsparing

HZN

: Lange sluitplaat geschikt voor nachtschoot signalering

HZ-SKG : Lange HZ sluitplaat met SKG** sluitkom
IWL

: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN links

IWR

: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN rechts
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Voorbeeld opbouw bestelnummer : 
OC-190-D-KL-SN
Optioneel sluitplaat voorzien van Nnachtschoot signalering of SKGkom. 

Sluitplaat kortKl,langHZ,opdekkozijn links IWLof rechtsIWR.


Optioneel signalering opdedagschootD,HattrickversieH.
Sluitplaten: 


Arbeidsstroom model 190.
KL
: Korte RVS sluitplaat voor loopslot.


Merkteken voor kwaliteit enserviceOC.
HZ
: Lange RVS sluitplaat met nachtschoot uitsparing.

HZN
: Signalering nachtschoot (allen op HZ).
Technische
gegevens:

IWL
: Sluitplaat
voor opdekkozijn DIN links.
Aansluitspanning
impuls
contact
:UniverseelDIN
12-48VAC/DC
moment belasting. 
IWR
: Sluitplaat
voor opdekkozijn
rechts.
Aansluitspanning
continue
contact:Universeel
12-24VDC/100%belastbaar. 
(afstandtussendagen nachtschoot
minimaal40mm.)

Stroomafname impuls contact
:400mA.

Stroomafname continue contact :200mA@12VDC,100mA@24VDC.
Voorbeeld opbouw
bestelnummer:
Schootcontact
 

:Max. 1A@24V. 
OC-165-TO-D-HZ-N

Optioneel sluitplaat voorzien van nachtschoot signalering N.
Sluitplaat kort KL, lang HZ of voor opdekkozijn links IWL of rechts IWR.
Optioneel signalering op de dagschoot D.
TeleOpener: geïntegreerde ontvanger.
Arbeidsstroom (FSE) 165.
Merkteken voor kwaliteit en service OC.


Technische gegevens: 
Aansluitspanning
Stroomafname continue contact
Schootcontact

Accessoires: 
OC-12-24V-ST
OC-30-DV
Accessoires: 
OC-8810/11

OC-12-24V-ST
OC-1010
OC-30-DV
OC-1019serie
OC-8810/11
OC-2-NR-G
OC-1010
N800

OC-1019serie
DMC21
OC-2-NR-G
N800
DMC 21






: 12V DC 100%belastbaar. 3 aderige kabel.
: 200mA@12VDC, 100mA@24VDC.
: Max. 1A@24V.

:Voeding 12/24V,2/1Astekkermodel. 
:Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVSafgewerkt. 
:Inbouw kabeldoorvoer. 
: Voeding 12/24V, 2/1A stekker model.
:Druktoets opbouw. 
: Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVS afgewerkt.
:Infrarood schakelaarinbouw, RVSvoorplaat. 
: Inbouw kabeldoorvoer.
:Nood
verbreekschakelaar. 
: Druktoets opbouw.
:Signalering
nachtschoot.

: Infrarood schakelaar
inbouw,
RVS voorplaat.
:Inbouw
deurstand
signalering,
potentiaalvrij wisselcontact21mmL=4meter. 
: Nood verbreekschakelaar.
: Signalering nachtschoot.
: Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4meter.
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OC-190G	Beveiligingsuitvoering
elektrische sluitplaat COMPACT.
Arbeidstroom (spanningsloos ontgrendeld) Beveiligingsuitvoering elektrische sluitplaat in zeer compacte behuizing
met schootgeleiding.
Kenmerken:
• Geschikt voor opname in een rook en warmte afvoer* installatie.
• Geschikt voor brandwerende deuren.
• Voorzien van schootgeleiding voor niet-zichtbare montage bij een gesloten deur.
• Voor het creëren van een verzwaarde dagschoot vergrendeling.
• Houdkracht 8.000N.
• Hattrick versie ontgrendeld vanaf 12V onder 350N voorlast.
• Hattrick versie schakelt af naar 50% stroomafname na openen.
• Hattrick versie heeft universele spoel voor 8-28Volt AC/DC.
• Verzwaarde, over 3mm verstelbare schootvanger.
• Radius schootvanger draait binnen in zijn behuizing.
• Diverse sluitplaten in RVS 3mm voor stabiele montage.
• Getest op 500.000cycli.
• Geschikt voor moeilijke gebruiksomstandigheden.
• Schootvanger 6,5mm diep.
• Universele spoel 12-24 Volt AC/DC.
• Universeel 100% belastbaar op gelijkspanning.
• Universeel voor DIN links of DIN rechts.
• Universeel voor sloten met PC55 of PC72.
• Universele eigenschappen vereenvoudigen logistiek.
• Alle modellen optioneel met schootstand signalering.
• Standaard voorzien van blusdiode (polariteit ongevoelig).
• 5 jaar garantie.
Omschrijving:
Beveiligingsuitvoering sluitplaat geschikt voor nachtschoot signalering. voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van
dagschoten van standaard deursloten. Voorzien van een zeer compacte(65 x 25,5 x 18.5 mm) vrijwel symmetrische
slotkast, schootvanger over 3mm horizontaal verstelbaar met een diepte van 6,5mm. Houdkracht 10.000N,
Voorzien van 3mm RVS voorplaat. De spoel is universeel (12-24V AC/DC) en standaard uitgerust met een polariteit
ongevoelige blusdiode. (+/- ongevoelig)

*Een juiste Rook- en Warmte afvoer (RWA) installatie ondersteund door langer zicht en langzamere temperatuurontwikkeling
de vluchtmogelijkheden voor personen in een object tijdens een brand.
Uitvoeringen:
OC-190G Arbeidstroom elektrische sluitplaat met schootgeleiding
Toevoeging:
D

: Signalering op de dagschoot (D) voor een potentiaalvrij wisselcontact.

N		

: Signalering nachtschoot.(N800)

H		

: Hattrick spoel versie 8-28VAC/DC.
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Sluitplaten : 
KLAP 
:Kortesluitplaat voor loopslot. 
LAP

:Langesluitplaat metnachtschoot uitsparing. 
Sluitplaten: 
LAPN 
:LangeLAPsluitplaat geschiktvoor nachtschoot signalering. 
KL
: Korte RVS sluitplaat voor loopslot.
HZF

:Lange sluitplaat voor niet zichtbare montage. 
HZ
: Lange RVS sluitplaat met nachtschoot uitsparing.
HZFN 
:LangeHZFsluitplaat geschiktvoor nachtschoot signalering.  
HZN
: Signalering nachtschoot (allen op HZ).
HZF-SKG
:LangeHZFsluitplaat
metSKG***

IWL 
: Sluitplaat voor opdekkozijn
DINsluitkom.
links.

IWR
: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN rechts.

(afstandtussendag- en nachtschootminimaal40mm.)

Voorbeeld opbouw bestelnummer : 
Voorbeeld opbouw bestelnummer:
OC-190G-D-LAPN-N
Optioneel sluitplaat voorzien van Nnachtschoot signalering of SKGkom. 
Optioneel
sluitplaat voorzien van
nachtschoot
signalering N.
 OC-165-TO-D-HZ-N

Sluitplaat
kortKLAP,langLAP,of
rechthoek
HZF.
Sluitplaat
kort KL, lang
HZ of voor opdekkozijn links IWL of rechts IWR.


Optioneel
signalering
opdedagschootD,HattrickversieH.
Optioneel signalering
op de dagschoot D.


Arbeidsstroom
model 190G.
TeleOpener:
geïntegreerde
ontvanger.


Merkteken voor kwaliteit enserviceOC.
Arbeidsstroom
(FSE)
165.

Merkteken voor kwaliteit en service OC.

Technische gegevens: 

Aansluitspanning impuls contact :Universeel 12-48VAC/DCmoment belasting. 
Technische gegevens: 
Aansluitspanning continue contact:Universeel 12-24VDC/100%belastbaar. 
Aansluitspanning
: 12V DC 100%belastbaar. 3 aderige kabel.

Stroomafname impuls contact
:400mA.

Stroomafname continue contact : 200mA@12VDC, 100mA@24VDC.
Stroomafname
continue
contact
:200mA@12VDC,100mA@24VDC.
Schootcontact
: Max. 1A@24V.
Schootcontact  

:Max. 1A@24V. 

















Accessoires: 
Accessoires: 
OC-12-24V-ST :Voeding 12/24V,2/1Astekkermodel. 
OC-12-24V-ST
: Voeding 12/24V, 2/1A stekker model.
OC-30-DV
:Opbouw
kabeldoorvoer,
flexibel,
OC-30-DV
: Opbouw
kabeldoorvoer,
flexibel,RVSafgewerkt.
RVS afgewerkt.
OC-8810/11

:Inbouw
kabeldoorvoer.

OC-8810/11
: Inbouw
kabeldoorvoer.
OC-1010

:Druktoets
opbouw.

OC-1010
: Druktoets
opbouw.
OC-1019serie

:Infrarood
schakelaarinbouw,
RVSvoorplaat.
OC-1019serie
: Infrarood
schakelaar inbouw,
RVS voorplaat.
OC-2-NR-G
verbreekschakelaar.

OC-2-NR-G :Nood
: Nood
verbreekschakelaar.
N800

:Signalering
nachtschoot.

N800
: Signalering
nachtschoot.
DMC21
:Inbouw
deurstand
signalering,
potentiaalvrij
meter. 
deurstand
signalering,
potentiaalvrijwisselcontact21mmL=4
wissel contact 21mm L=4meter.
DMC 21
: Inbouw
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OC 195 TeleOpener
Elektrische sluitplaat met geïntegreerde ontvanger inclusief 3 zenders!
OC-195-TO COMPACT brandwerend.
Kenmerken:
• Elektrische sluitplaat met geïntegreerde ontvanger.
• 12 zenders op één TeleOpener.
• 433 MHZ, “rolling code”.
• Geleverd met antenne 160mm en drie zenders.
• OC-195-TO heeft een houdkracht van 8.000N.
• Alle voorplaten uitgevoerd in RVS 3mm voor stabiele montage.
• Precisie in fabricage en montage voor lange levensduur.
• Getest op 500.000 cycli.
• Voorzien van 3mm verstelbare radius schootvanger.
• Schootvanger is 6,5mm diep.
• Spanning 12Volt DC, polariteit gevoelig.
• Universeel 100% belastbaar.
• Alle modellen hebben een ingaand contact.
• Standaard voorzien van blusdiode.
• Universeel voor DIN links of DIN rechts.
• Toepasbaar voor de meeste sloten met PC maat 72 of 92 mm.
• Universele eigenschappen vereenvoudigen de logistiek.
• Alle modellen optioneel leverbaar met schootstand signalering.
• OC-195-TO goedgekeurd voor brandwerende deuren en vervaardigd uit staal.
• Zender OC-195-TO-Z heeft 1 openingsfunctie:
Toets 1: 10 seconden ontgrendeld.

Omschrijving:
Standaard elektrische deuropener voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard deursloten.
Voorzien van geïntegreerde ontvanger inclusief 3 zenders. De deuropener is voorzien van een 3 mm RVS voorplaat. De
radius schootvanger is 3 mm horizontaal verstelbaar t.o.v. de sluitplaat met een diepte van 6,5 mm. De houdkracht is voor
OC-195-TO is 8.000N. De spoel is 12VDC, polariteit gevoelig en standaard uitgerust met een blusdiode.
Uitvoeringen:
OC-195-TO

: Arbeidsstroom COMPACT brandwerend.

OC-195-TO-Z

: Zender voor OC-195-TO, 1 openingsfunctie.

Toevoeging:
D

: Signalering op de dagschoot (D) voor een potentiaalvrij wisselcontact.

N		

: Signalering nachtschoot.(N800)
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Sluitplaten: 
KL

:KorteRVSsluitplaat voor loopslot. 
HZ

:LangeRVSsluitplaat metnachtschoot uitsparing. 
HZN

Sluitplaten:  :Signalering nachtschoot (allen opHZ).
IWL

:Sluitplaat
voor
opdekkozijn
DINlinks. 
KL
: Korte RVS
sluitplaat
voor loopslot.
IWR

:Sluitplaat
voor
opdekkozijn
DINrechts.uitsparing.
HZ
: Lange RVS sluitplaat met nachtschoot
(afstandtussen
dag-ennachtschoot
minimaal

40mm.)
HZN
: Signalering nachtschoot (allen  op HZ).
 IWL
: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN links.
 IWR
: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN rechts.
 (afstandtussendag- en nachtschootminimaal40mm.)
Voorbeeld opbouw bestelnummer: 
OC-195-TO-D-HZ-N
Optioneel sluitplaat voorzien van nachtschoot signalering N.
bestelnummer:
 Voorbeeld opbouw

Sluitplaat kortKL,langHZof voor opdekkozijn links IWLofrechtsIWR.
Optioneelsignalering
sluitplaat voorzien
van nachtschoot signalering N.
 OC-165-TO-D-HZ-N

Optioneel
opdedagschootD.
Sluitplaat kort
KL, lang HZ of
voor opdekkozijn
links IWL of rechts IWR.


TeleOpener:
geïntegreerde
ontvanger.

Optioneel
signalering
op
de
dagschoot
D.


Arbeidsstroom (FSE)195.
TeleOpener: geïntegreerde ontvanger.


Merkteken
voor kwaliteit enserviceOC. 
Arbeidsstroom (FSE) 165.

Merkteken voor kwaliteit en service OC.
Technische gegevens: 
Aansluitspanning


:12VDC100%belastbaar. 3aderigekabel. 

Stroomafname continue contact :200mA@12VDC,100mA@24VDC.
Technische gegevens: 
Schootcontact  

:Max. 1A@24V. 
Aansluitspanning
: 12V DC 100%belastbaar. 3 aderige kabel.
 Stroomafname continue contact : 200mA@12VDC, 100mA@24VDC.
 Schootcontact
: Max. 1A@24V.










Accessoires: 
OC-12-24V-ST :Voeding 12/24V,2/1Astekkermodel. 
Accessoires:  :Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVSafgewerkt. 
OC-30-DV
OC-12-24V-ST
: Voeding
12/24V, 2/1A stekker model.
OC-8810/11

:Inbouw
kabeldoorvoer.
OC-30-DV
: Opbouw opbouw.
kabeldoorvoer,
flexibel, RVS afgewerkt.
OC-1010

:Druktoets

OC-8810/11
: Inbouw kabeldoorvoer.
OC-1019serie

:Infrarood
schakelaarinbouw, RVSvoorplaat. 
OC-1010
: Druktoets
opbouw.
OC-2-NR-G
:Nood
verbreekschakelaar.

OC-1019serie
:
Infrarood
schakelaar
inbouw,
RVS voorplaat.
N800
:Signalering nachtschoot.

OC-2-NR-G
: Nood verbreekschakelaar.
DMC21
:Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wisselcontact21mmL=4meter. 
N800
: Signalering nachtschoot.

DMC 21
: Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4meter.
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OC 195-G TeleOpener
Elektrische sluitplaat met geïntegreerde ontvanger inclusief 3 zenders!
OC-195-TO COMPACT brandwerend.met schootgeleiding
Kenmerken:
• Elektrische sluitplaat met geïntegreerde ontvanger.
• 12 zenders op één TeleOpener.
• 433 MHZ, “rolling code”.
• Geleverd met antenne 160mm en drie zenders.
• OC-195G-TO heeft een houdkracht van 8.000N.
• Alle voorplaten uitgevoerd in RVS 3mm voor stabiele montage.
• Voorzien van schootgeleiding voor niet zichtbare montage bij gesloten deur.
• Precisie in fabricage en montage voor lange levensduur.
• Getest op 500.000 cycli. •

Voorzien van 3mm verstelbare radius schootvanger.

• Schootvanger is 6,5mm diep.
• Spanning 12Volt DC, polariteit gevoelig.
• Universeel 100% belastbaar.
• Beide modellen hebben een ingaand contact.
• Standaard voorzien van blusdiode.
• Universeel voor DIN links of DIN rechts.
• Toepasbaar voor de meeste sloten met PC maat 72 of 92 mm.
• Universele eigenschappen vereenvoudigen de logistiek.
• Alle modellen optioneel leverbaar met schootstand signalering.
• OC-195G-TO goedgekeurd voor brandwerende deuren en vervaardigd uit staal.
• Zender OC-195-TO-Z heeft 1 openingsfunctie:
Toets 1: 10 seconden ontgrendeld.

Omschrijving:
Standaard elektrische deuropener voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard deursloten.
Voorzien van geïntegreerde ontvanger inclusief 3 zenders. De deuropener is voorzien van een 3 mm RVS voorplaat. De
radius schootvanger is 3 mm horizontaal verstelbaar t.o.v. de sluitplaat met een diepte van 6,5 mm. De houdkracht voor
de OC-195G-TO is 8.000N. De spoel is 12VDC, polariteit gevoelig en standaard uitgerust met een blusdiode.
Uitvoeringen:
OC-195G-TO

: Arbeidsstroom COMPACT brandwerend.

OC-195-TO-Z

: Zender voor OC-195G-TO, 1 openingsfunctie.

Toevoeging:
D

: Signalering op de dagschoot (D) voor een potentiaalvrij wisselcontact.

N		

: Signalering nachtschoot.(N800)

Elektrische Sluitplaten

28



Sluitplaten : 
 :Kortesluitplaat voor loopslot. 
Sluitplaten:
KLAP

KL
: Korte RVS sluitplaat
voor loopslot.uitsparing. 
LAP

:Langesluitplaat
metnachtschoot
HZ
:
Lange
RVS
sluitplaat
met nachtschoot
uitsparing.
LAPN 
:LAPsluitplaat geschiktvoor
nachtschoot
signalering. 
HZN
:
Signalering
nachtschoot
(allen
op
HZ).
HZF

:Sluitplaat voor niet zichtbare montage. 
IWL
: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN links.
HZFN

:HZFsluitplaat
geschiktvoor nachtschoot signalering. 

IWR
: Sluitplaat voor
opdekkozijn
DIN
(afstandtussendag-ennachtschoot
minimaal
40mm.)
 rechts.
(afstandtussendag- en nachtschootminimaal40mm.)


Voorbeeld opbouw bestelnummer: 
Voorbeeld opbouw bestelnummer:
OC-195G-TO-D-HZF-N
Optioneel sluitplaat voorzien van nachtschoot signalering N.
OC-165-TO-D-HZ-N
Optioneel sluitplaat voorzien van nachtschoot signalering N.


Sluitplaat
SluitplaatkortKLAPof
kort KL, langlangHZF.
HZ of voor opdekkozijn links IWL of rechts IWR.


Optioneel
signalering
Optioneel signalering opdedagschootD.
op de dagschoot D.


TeleOpener:
TeleOpener: geïntegreerde
geïntegreerde ontvanger.
ontvanger. 


Arbeidsstroom

Arbeidsstroom195G.
(FSE) 165.


Merkteken
Merktekenvoor
voorkwaliteit
kwaliteit enserviceOC.
en service OC. 

Technische
gegevens: 

Aansluitspanning
continue contact:12VDC/100%belastbaar. 3aderigekabel. 
Technische gegevens:
Stroomafname
continue contact :200mA@12VDC,100mA@24VDC.
Aansluitspanning
: 12V DC 100%belastbaar. 3 aderige kabel.
Schootcontact
 continue


:Max.
1A@24V.  100mA@24VDC.
Stroomafname
contact
: 200mA@12VDC,
: Max. 1A@24V.
 Schootcontact










Accessoires: 
OC-12-24V-ST :Voeding 12/24V,2/1Astekkermodel. 
Accessoires: 
OC-30-DV
:Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVSafgewerkt. 
OC-12-24V-ST
: Voeding 12/24V, 2/1A stekker model.
OC-8810/11

:Inbouw kabeldoorvoer. 
OC-30-DV
: Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVS afgewerkt.
OC-1010
: Druktoets opbouw.
OC-8810/11
: Inbouw kabeldoorvoer.
OC-1019serie
:Infrarood schakelaarinbouw, RVSvoorplaat. 
OC-1010
: Druktoets opbouw.
OC-2-NR-G
:Nood verbreekschakelaar. 
OC-1019serie : Infrarood schakelaar inbouw, RVS voorplaat.
N800

:Signalering
nachtschoot. 
OC-2-NR-G
: Nood verbreekschakelaar.
DMC21
:Inbouw
deurstand
signalering, potentiaalvrij wisselcontact21mmL=4meter. 
N800
: Signalering nachtschoot.
 DMC 21
: Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4meter.
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OC200 Beveiligingsuitvoering
elektrische sluitplaat
Universeel arbeidsstroom / ruststroom.
Kenmerken:
• Beveiligingsuitvoering elektrische sluitplaat voor dagschoten.
• Bijzonder geschikt tegenover centraal slot P&E SL4838 voorzien van
dagschoot blokkeerinrichting (“anti flipper”) voor PKVW*.
• Houdkracht 7.000N.
• Eenvoudig instelbaar van arbeidsstroom naar ruststroom.
• Eenvoudig instelbaar van 12V naar 24V.
• Verzwaarde en over 6mm verstelbare behuizing.
• Sluitplaat in RVS 3mm voor stabiele montage.
• Getest op 1.000.000cycli.
• Schootvanger 16mm diep voor voldoende uitschot dagschoot.
• Vrijwel Symmetrische slotkast.
• Universele spoel 12-24V AC/DC.
• Universeel 100% belastbaar op gelijkspanning.
• Universeel voor DIN links of DIN rechts.
• Universele eigenschappen vereenvoudigen logistiek.
• Optioneel signalering op stand van de dagschoot en van de schootvanger separaat potentiaalvrij naar buiten
uitgevoerd.
• 5 jaar garantie.

Omschrijving:
Beveiligingsuitvoering elektrische sluitplaat voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard
deursloten of P&E centraal slot. De oploop onder en boven de schootvanger zijn geschikt voor blokkeerschoten kort onder
de dagschoot. De diepte van 16mm. garanderen de gehele uitschot nodig om de schoot te laten blokkeren. Voorzien van
vrijwel symmetrische slotkast, deze slotkast is over 6mm horizontaal verstelbaar. Houdkracht 7.000N.
Voorzien van 3mm RVS voorplaat. De spoel is universeel (12-24V AC/DC). Optioneel te voorzien van standsignalering
op de dagschoot las ook op de schootvanger, beide potentiaalvrij separaat naar buiten uitgevoerd. Levering exclusief
blusdiode.
Uitvoeringen:
OC-200 Arbeidstroom / Ruststroom universele elektrische sluitplaat.
FL = Arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld).
FUL= Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld).
Toevoeging:
DS

: Signalering op de dagschoot en schootvanger, potentiaalvrij separaat uitgevoerd.

Sluitenplaten:
KL

: Korte RVS sluitplaat voor loopslot.

Elektrische Sluitplaten
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Technische gegevens: 
Aansluitspanning impuls contact.  
Aansluitspanning continue contact. 
Stroomafname impuls contact. 

Stroomafname continue contact.  
Contacten. 




:Universeel 12-28VAC/DCmoment belasting. 
:Universeel 12-24VDC/100%belastbaar. 

:560mA.

:375mA@12VDCof190mA@24VDC.
:Max. 1A@24V. separaat,potentiaalvrij wisselcontact. 


Sluitplaten: 

KL
: Korte RVS sluitplaat voor loopslot.

HZ
: Lange RVS sluitplaat met nachtschoot uitsparing.

HZN
: Signalering nachtschoot (allen op HZ).

IWL
: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN links.
IWR
: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN rechts.

(afstandtussendag- en nachtschootminimaal40mm.)



Voorbeeld opbouw bestelnummer:
OC-165-TO-D-HZ-N
Optioneel sluitplaat voorzien van nachtschoot
signalering N.

Sluitplaat kort KL, lang HZ of voor opdekkozijn
links IWL of rechts IWR.

Optioneel signalering op de dagschoot
 D.
TeleOpener: geïntegreerde ontvanger.

Arbeidsstroom (FSE) 165.
Merkteken voor kwaliteit en service OC.



Technische gegevens: 
Aansluitspanning
Stroomafname continue contact
Schootcontact

: 12V DC 100%belastbaar. 3 aderige kabel.
: 200mA@12VDC, 100mA@24VDC.
: Max. 1A@24V.


Metrisch
mm

A
31,8


B
123,8


C
84,9


D
27,0


E
9,5

F
3,2

G
38,1


H
18,6



Metrisch


J
148


K
46,8


L
30,0


M
15,9


N
15,9


P
14,7


R
4,0

S
19,5


Standaard

16,7


Min.
12,7


Max.
19,5


Min.
17,9


Max.
24,6


(T)instelling
Metrisch


(U)instelling Standaard

Metrisch

20,7




Accessoires: 
OC-12-24V-ST :Voeding 12/24V,2/1Astekkermodel. 
Accessoires: 
OC-30-DV
:Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVSafgewerkt. 
OC-12-24V-ST
: Voeding 12/24V, 2/1A stekker model.
OC-8810/11

:Inbouw kabeldoorvoer. 
OC-30-DV
: Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVS afgewerkt.
OC-1010
:Druktoets opbouw. 
OC-8810/11
: Inbouw kabeldoorvoer.
OC-1019serie
:Infrarood schakelaarsinbouw, RVSvoorplaten 
OC-1010
: Druktoets opbouw.
OC-2-NR-G
:Nood verbreekschakelaar. 
OC-1019serie : Infrarood schakelaar inbouw, RVS voorplaat.
OC-4838
-17
:Zwaarmodel
insteek loopslot, voorzien van blokkeerinrichting opdedagschoot. 
OC-2-NR-G
: Nood verbreekschakelaar.
DMC21
:Inbouw
deurstand
signalering, potentiaalvrij wisselcontact21mmL=4meter. 
N800
: Signalering nachtschoot.

DMC 21
: Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4meter.
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OC16W Serie elektrische
sluitplaat voor buitentoepassing.
OC-16W Arbeidstroom

(FSE=spanningsloos vergrendeld)

OC-26W Arbeidstroom Puls

(FSE=spanningsloos vergrendeld)

OC-36W Ruststroom

(FS=spanningsloos ontgrendeld)

Kenmerken:
• Weersbestendige elektrische sluitplaat voor dagschoten.
• Spatwaterdicht IP 54.
• Symmetrische slotkast en voorplaat.
• Compacte slotkast 75 x 28 x 20.5 mm. (H x D x B).
• Alle voorplaten uitgevoerd in RVS 3mm voor stabiele montage.
• Omgevingstemperatuur -15°C tot +40 °C.
• Standaard geleverd met 30cm aangegoten kabel.
• Oppervlakten corrosiebestendig naar DIN 5002 1SS, 432 uur.
• Getest op 250.000 cycli.
• Bij pulscontact spoel universeel 10 tot 24V AC/DC.
• Bij continue contact opgave 10-16V DC of 22-26V DC.
• Universeel 100% belastbaar op gelijkspanning.
• Voorzien van 3mm verstelbare schootvanger.
• Schootvanger is 5,5mm diep.
• Standaard voorzien van blusdiode.
• Radius schootvanger draait in zijn behuizing.
• Weerstand op schootvanger <5.000N.
• Universeel voor DIN links of DIN rechts.
• Toepasbaar voor de meeste sloten met PC maat 55, 72 of 92 mm.
• Precisie in fabricage en montage voor lange levensduur.
• Universele eigenschappen vereenvoudigen de logistiek.
• Arbeidsstroom modellen optioneel met vrijzet pal.
Omschrijving:
Weersbestendige elektrische sluitplaat voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard
deursloten. IP waarde van 54. De sluitplaat heeft een symmetrische slotkast en is voorzien van een 3mm RVS voorplaat.
De schootvanger is 3mm horizontaal verstelbaar t.o.v. de sluitplaat met een diepte van 5,5mm. De houdkracht is
5000N. De spoel is universeel bij niet continue gebruik (10-24V AC/DC). Bij continue gebruik opgave 12VDC of 24VDC.
Standaard uitgerust met een blusdiode.
Uitvoeringen:
OC-16W

Arbeidstroom

OC-26W

Arbeidstroom Puls

OC-36W

Ruststroom

Toevoeging:
V: Permanente toegang door middel van vrijzet pal. (alleen op arbeidsstroom modellen)
D: Signalering op de dagschoot, potentiaalvrij wisselcontact.
N: Signalering nachtschoot.(N800)
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Sluitplaten: 
KL

:KorteRVSsluitplaat voor loopslot. 

HZ Sluitplaten:

:LangeRVSsluitplaat
metnachtschoot uitsparing. 
KL
: Korte RVS sluitplaat
voor loopslot.
HZN

:LangeHZsluitplaat
geschiktvoor
nachtschoot signalering. 
HZ
:
Lange
RVS
sluitplaat
met nachtschoot
HZ-SKG 
:LangeHZsluitplaat metSKG**
sluitkom.  uitsparing.
: Signalering
nachtschootDINlinks.
(allen op HZ).
IWL HZN
:Sluitplaat
voor opdekkozijn
: Sluitplaat
opdekkozijn
DIN links.
IWR IWL
:Sluitplaat
voor voor
opdekkozijn
DINrechts.
IWR
: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN rechts.

(afstandtussendag- en nachtschootminimaal40mm.)

Voorbeeld opbouw bestelnummer: 
OC-26W-D-IWL-N
Optioneel sluitplaat voorzien van Nnachtschoot signalering of SKG
Voorbeeld opbouw bestelnummer:


Sluitplaat kortKL,langHZ,opdekkozijn links IWLof -rechtsIWR.
OC-165-TO-D-HZ-N
Optioneel sluitplaat voorzien van nachtschoot signalering N.


Optioneel signalering op de dagschoot D.
Sluitplaat kort KL, lang HZ of voor opdekkozijn links IWL of rechts IWR.


model 16-26-of 36W.
Optioneel signalering op de dagschoot D.


Merkteken voor kwaliteit enserviceOC. 
TeleOpener: geïntegreerde ontvanger.

Arbeidsstroom (FSE) 165.

Merkteken voor kwaliteit en service OC.



Technische
gegevens:

Technische
gegevens:

Aansluitspanning
: 12V DC10-24VAC/DC
100%belastbaar.
3 aderige
kabel. 
Aansluitspanning
impuls contact :Universeel
moment
belasting.
Stroomafname
continue
contact : 200mA@12VDC,
100mA@24VDC.
Aansluitspanning
continue
contact:Universeel
22-26VDC/
100%belastbaar. 
Schootcontact
: mA~560mA
Max. 1A@24V.(AC).  
Stroomafname
impuls contact
:280
Stroomafname continue contact :235mA@12VDC,150mA@24VDC.
Schootcontact  

:Max. 1A@24V. 

kom. 










Accessoires: 
Accessoires::Voeding

OC-12-24V-ST
12/24V,2/1Astekkermodel. 
OC-12-24V-ST
: Voeding
12/24V, 2/1A
stekker
model.
OC-30-DV
:Opbouw
kabeldoorvoer,
flexibel,
RVSafgewerkt.

OC-30-DV
:
Opbouw
kabeldoorvoer,
flexibel,
RVS afgewerkt.
OC-8810/11

:Inbouw kabeldoorvoer. 
OC-8810/11
: Inbouw kabeldoorvoer.
OC-1010
:Druktoets opbouw. 
OC-1010
: Druktoets opbouw.
OC-1019serie
:Infrarood schakelaarinbouw, RVSvoorplaat. 
OC-1019serie : Infrarood schakelaar inbouw, RVS voorplaat.
OC-2-NR-G
:Nood verbreekschakelaar. 
OC-2-NR-G
: Nood verbreekschakelaar.
N800
:Signalering nachtschoot.
N800
: Signalering nachtschoot.
DMC21
:Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wisselcontact21mmL=4meter. 
DMC 21
: Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4meter.
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OC332 Serie elektrische
sluitplaat voor vluchtwegen.
OC-332DA Ruststroom

(FS=spanningsloos ontgrendeld)

Kenmerken:
• Elektrische sluitplaat voor toepassing in vluchtwegen.
• Geeft vrij onder een voorlast tot 3.000N.
• Weerstand tegen zijdelingse druk op schootvanger 3.000N.
• Symmetrische maatvoering.
• Omgevingstemperatuur -15°C tot +40 °C.
• Schoot- en verankersignalering in behuizing geïntegreerd.
• Geheel opgebouwd uit stalen onderdelen.
• Zeer geringe stroomafname.
• Symmetrische slotkast en voorplaat.
• Compacte slotkast 66 x 27.5 x 20 mm. (H x D x B).
• Alle voorplaten uitgevoerd in RVS 3mm voor stabiele montage.
• Getest op 500.000 cycli.
• Voorzien van 3mm verstelbare schootvanger.
• Schootvanger is 5,5mm diep.
• Standaard voorzien van blusdiode.
• Radius schootvanger draait in zijn behuizing.
• Universeel voor DIN links of DIN rechts.
• Toepasbaar voor de meeste sloten met PC maat 55, 72 of 92 mm.
• Precisie in fabricage en montage voor lange levensduur.
• Universele eigenschappen vereenvoudigen de logistiek.
• Arbeidsstroom modellen optioneel met vrijzet pal.
Omschrijving:
Vluchtwegveilige elektrische sluitplaat voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard
deursloten. Werkend op ruststroom (spanningsloos ontgrendeld) De sluitplaat heeft een symmetrische slotkast en
is voorzien van een 3mm RVS voorplaat. De radius schootvanger is 4mm horizontaal verstelbaar t.o.v. de sluitplaat
met een diepte van 5,5mm. De houdkracht is 3000N. De schootvanger geeft vrij onder een voorlast tot 3.000N.
Opgave 12V DC of 24V DC. Standaard uitgerust met een blusdiode. Signaring op de aanwezigheid van de dagschoot
(potentiaal vrij) en het verankerd zijn van de schootvanger (niet potentiaalvrij). Toepassing in combinatie met een nood
verbreekschakelaar opgenomen in de voedingslijn.
Uitvoeringen:
0C-332DA12

Ruststroom (FS) met geïntegreerde dagschoot – en ankercontacten, 12VDC.

0C-332DA24

Ruststroom (FS) met geïntegreerde dagschoot – en ankercontacten, 12VDC.

Toevoeging:
DA		

Signalering op de dagschoot in combinatie met ankercontact. (dicht en vergrendeld) uitgevoerd als
potentiaalvrij wisselcontact,

N			

Signalering nachtschoot.(N800)

OC-DA12

Interface voor omzet ankercontact naar potentiaalvrij wisselcontact, 12VDC.

OC-DA24

Interface voor omzet ankercontact naar potentiaalvrij wisselcontact, 24VDC.
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Sluitplaten: 
KL

:KorteRVSsluitplaat voor loopslot. 

HZ Sluitplaten:

:LangeRVSsluitplaat
metnachtschoot uitsparing. 
: Korte RVS sluitplaat
loopslot.nachtschoot. 
HZN KL 
:LangeRVSsluitplaat
voorvoor
signalering
: Lange
RVSopdekkozijn
sluitplaat met
nachtschoot
uitsparing.
IWL HZ 
:Sluitplaat
voor
DINlinks.

: Signalering
nachtschootDINrechts.
(allen op HZ).
IWR HZN
:Sluitplaat
voor opdekkozijn
IWL
: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN links.

IWR
: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN rechts.

(afstandtussendag- en nachtschootminimaal40mm.)
Voorbeeld opbouw bestelnummer :
OC-332-DA-12-KL-N
Optioneel sluitplaat voorzien van Nnachtschoot signalering. 


Sluitplaat kortKL,langHZ,opdekkozijn links IWLof -rechtsIWR.
Voorbeeld opbouw bestelnummer:


12of 24VDC
OC-165-TO-D-HZ-N
Optioneel sluitplaat voorzien van nachtschoot signalering N.


Standaardsignalering
Sluitplaat kort KL,opdedagschoot&verankering
lang HZ of voor opdekkozijn linksschootvanger.
IWL of rechts IWR.


model
332.

Optioneel signalering op de dagschoot D.


Merkteken
voor kwaliteit
enserviceOC.
TeleOpener:
geïntegreerde
ontvanger.

Arbeidsstroom (FSE) 165.

Merkteken voor kwaliteit en service OC.
Technische gegevens: 
Aansluitspanning


:12of24VDC.

Stroomafname
contact
:190mA@12VDC,95mA@24VDC.
Technischecontinue
gegevens:

Schootcontact
 

:potentiaalvrij
max. 1A@24V.  3 aderige kabel.
Aansluitspanning
: 12V DC 100%belastbaar.
Ankercontact



:spanningscontact.
 100mA@24VDC.
Stroomafname continue contact : 200mA@12VDC,

Schootcontact
: Max. 1A@24V.












Accessories: 
Accessoires: 
OC-12-24V-ST
:Voeding 12/24V,2/1Astekkermodel. 
OC-12-24V-ST
: Voeding 12/24V, 2/1A stekker model.
OC-30-DV
:Opbouw
kabeldoorvoer, flexibel, RVSafgewerkt. 
OC-30-DV
: Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVS afgewerkt.
OC-8810/11

:Inbouw kabeldoorvoer. 
OC-8810/11
: Inbouw kabeldoorvoer.
OC-1010
:Druktoets opbouw. 
OC-1010
: Druktoets opbouw.
OC-1019serie
:Infrarood schakelaarinbouw, RVSvoorplaat. 
OC-1019serie : Infrarood schakelaar inbouw, RVS voorplaat.
OC-2-NR-G
:Nood verbreekschakelaar. 
OC-2-NR-G
: Nood verbreekschakelaar.
N800
:Signalering nachtschoot.
N800
: Signalering nachtschoot.
DMC21
:Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wisselcontact21mmL=4meter. 
DMC 21
: Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4meter.
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OC331 Elektrische sluitplaat
voor vluchtwegen
OC-331 Ruststroom

(FS=spanningsloos ontgrendeld)

Kenmerken:
• Elektrische sluitplaat voor het vrijgeven van een verende schoot.
• Voor toepassing in vluchtwegen.
• Geeft vrij onder een voorlast tot 5.000N.
• Weerstand tegen zijdelingse druk op de standaard schootvanger 7.000N.
• Optioneel te voorzien van verstelbare schootvanger.
• Weerstand tegen zijdelingse druk op de verstelbare schootvanger 5.000N.
• Het geheel is opgebouwd uit stalen onderdelen.
• Intern getest op 500.000 cycli.
• Essentiële onderdelen zijn uitgehard.
• Geschikt voor gebruik in zeer zware omstandigheden.
• Geschikt voor brandwerende deuren.
• Standaard voorzien van blusdiode.
• Bewegende onderdelen zijn zelfsmerend, minimaal onderhoud.
• Optioneel is een schootstand signalering in behuizing geïntegreerd, potentiaalvrij wisselcontact.
Omschrijving:
Elektrische sluitplaat voor het vrijgeven van een verende schoot, voor toepassing in vluchtwegen. De sluitplaat heeft als
belangrijk kenmerk dat deze vrijgeeft onder een zijdelingse voorbelasting van 5000N. Bij spanningsonderbreking zal deze
sluitplaat dus vrijgeven, ondanks bouwkundige onvolkomenheden of druk veroorzaakt door vluchtende personen. Na het
geven van een signaal (door bijvoorbeeld een noodschakelaar) wordt de schootvanger vrijgegeven waardoor
de dagschoot zich vrij uit de sluitplaat kan bewegen. Het geheel is uit staal vervaardigd en de essentiële onderdelen zijn
uitgehard. De sluitplaat is hierdoor geschikt voor hoogfrequent gebruik. Getest op 500.000 cycli.
Uitvoeringen:
OC331-12

Vluchtweg sluitplaat, FS, diode, 7.500N , 12VDC.

OC331-24

Vluchtweg sluitplaat, FS, diode, 7.500N , 24VDC.

OC331FF-12

Vluchtweg sluitplaat, FS, diode, 5.000N , 12VDC, verstelbare schootvanger.

OC331FF-24

Vluchtweg sluitplaat, FS, diode, 5.000N , 24VDC, verstelbare schootvanger.

OC331-D-12

Vluchtweg sluitplaat, FS, diode, 7.500N , 12VDC, schootstand signalering

OC331-D-24

Vluchtweg sluitplaat, FS, diode, 7.500N , 24VDC, schootstand signalering

OC331FF-D-12

Vluchtweg sluitplaat, FS, diode, 5.000N , 12VDC, schootstand signalering Verstelbare schootvanger.

OC331FF-D-24

Vluchtweg sluitplaat, FS, diode, 5.000N , 24VDC, schootstand signalering Verstelbare schootvanger.

Toevoeging:
DA		

Signalering op de dagschoot, potentiaalvrij wisselcontact,

N			

Signalering nachtschoot.(N800)

FF		

Verstelbare schootvanger
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Voorbeeld opbouw bestelnummer :
OC-331-FF-12-KL-N
Optioneel sluitplaat voorzien van Nnachtschoot signalering. 


Sluitplaat kortKL,langHZ,of HZF.


12of 24VDC


Verstelbareschootvanger ofDschootstand signalering. 
Sluitplaten: 


model 331.
KL
: Korte RVS sluitplaat voor loopslot.


Merkteken voor kwaliteit enserviceOC. 
HZ
: Lange RVS sluitplaat met nachtschoot uitsparing.

HZN
: Signalering nachtschoot (allen op HZ).
Sluitplaten:
IWL 
: Sluitplaat voor opdekkozijn DIN links.
KL IWR

:KorteRVSsluitplaat
loopslot.
 rechts.
: Sluitplaat voor voor
opdekkozijn
DIN
HZ (afstandtussendag
:LangeRVSsluitplaat
en nachtschootmmetnachtschoot
inimaal40mm.) uitsparing. 
HZF

:LangeRVSsluitplaat voor onzichtbare montage. (op aanvraag) 

Voorbeeld opbouw bestelnummer:

OC-165
-TO-D-HZ-N
Optioneel sluitplaat voorzien van nachtschoot signalering N.
Technische gegevens:
Sluitplaat kort
Aansluitspanning 
:12of24VDC.
 KL, lang HZ of voor opdekkozijn links IWL of rechts IWR.
Optioneel
signalering op de dagschoot D.
Stroomafname  
:190mA@12VDC,95mA@24VDC.
TeleOpener: geïntegreerde ontvanger.
Schootcontact  
:potentiaalvrij max. 1A@24V. 
Arbeidsstroom (FSE) 165.
Afmeting behuizing 
:134x39x23mm(HxDxB).
Merkteken voor kwaliteit en service OC.




Technische gegevens: 

Aansluitspanning
: 12V DC 100%belastbaar. 3 aderige kabel.

Stroomafname continue contact : 200mA@12VDC, 100mA@24VDC.

Schootcontact
: Max. 1A@24V.












Accessories: 
OC-12-24V-ST
12/24V,2/1Astekkermodel. 
Accessoires::Voeding

OC-30-DV
:Opbouw
kabeldoorvoer,
flexibel,
RVSafgewerkt.

OC-12-24V-ST
: Voeding
12/24V, 2/1A
stekker
model.

:Inbouw
kabeldoorvoer.

OC-8810/11
OC-30-DV
: Opbouw
kabeldoorvoer,
flexibel, RVS afgewerkt.
OC-1010

:Druktoets
opbouw.

OC-8810/11
: Inbouw
kabeldoorvoer.
OC-1019serie

:Infrarood
schakelaarinbouw,
RVSvoorplaat. 
OC-1010
: Druktoets
opbouw.
OC-1019serie
: Infrarood
schakelaar inbouw,
RVS voorplaat.
OC-2-NR-G
:Nood
verbreekschakelaar.

: Nood nachtschoot.
verbreekschakelaar.
N800OC-2-NR-G :Signalering

N800
: Signalering
nachtschoot.
DMC21
:Inbouw
deurstand
signalering, potentiaalvrij wisselcontact21mmL=4meter. 
DMC 21
: Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4meter.
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OC-ID500 Snapper inbouw met
rollager op de schoot.
OC-ID500 RVS Snapper zwaar model.
Kenmerken:
• Verzwaarde uitvoering.
• Voorplaat uit 3mm RVS.
• Alle delen uit RVS m.u.v. .dagschoot.
• Dagschoot voorzien van rollager.
• Dagschoot vervaardigd uit gereedschap staal.
• Past op alle elektrische sluitplaten.

OC-N800 Signalering voor de
nachtschoot.
Extern potentiaal vrij wissel contact voor signalering van nachtschoot aanwezig.
Kenmerken:
• Toepasbaar in combinatie met sluitplaat HZN, HZFN en HZLAPN.
• Voor signalering van de nachtschoot.
• Potentiaal vrij wissel contact.
• Voorzien van 6 meter aangegoten kabel.
• Spatwaterdicht uitgevoerd. (IP 67)
Technische gegevens:
• Schakel mogelijkheden:
Min. spanning: 1,50 V DC/10 μA.
Max. spanning: 30,00 V DC/100 mA.
• VdS klasse

: Class C

• VdS - toelating : G100023
• Werkzame temperatuur:

-40°C/+70°C
820
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Flexibele kabel doorvoer inbouw
OC8810 en OC8811.
Kenmerken:
• Flexibele inbouw kabeldoorvoer.
• Verdekte overgang van de deur of raam naar kozijn.
• Kabel wordt afgeschermd door stalen “gesloten” mantel.
• Ronde hoeken aan de behuizing voor snellere installatie.(eenvoudiger freeswerk)
• Binnen diameter flexibele mantel is 8mm. • Staal verchroomde behuizing en mantel.
Omschrijving:
Inbouw kabeldoorvoer voor het creëren van een flexibele kabel overgang van deur of raam naar kozijn. De kabel wordt
beschermd door een flexibele stalen veer mantel. Bij het sluiten van de deur valt de flexibele veer in zijn behuizing.
Voor montage dient de kabel eerst door gevoerd te worden. Afhankelijk van de openingshoek van de deur kiest u uw
kabelovergang.
Technische gegevens:
Materiaal 		

Staal verchroomd

Max. kabel diameter

7.5mm. : OC8810 = 323mm

Lengte behuizing		

OC8810 = 323mm
OC8811 = 545mm

Openingshoek

Kleiner dan 120° = OC8810.
Groter dan 120° of de afstand tussen schanier pin en kozijn is groter
dan 20mm = OC8811 (max. 180°)

Bestelnummer:
OC8810

Inbouw kabeldoorvoer L= 323mm

OC8811

Inbouw kabeldoorvoer L= 545mm.
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Flexibele kabeldoorvoer opbouw.
OC-30-DV / OC-50-DV
Kenmerken:
• Flexibele opbouw kabeldoorvoer.
• Nette overgang van de deur of raam naar kozijn.
• Kabel wordt afgeschermd door staal verchroomde “gesloten” mantel.
• Diameter 12 mm buitenmantel en 9 mm binnen diameter.
• Maximale kabel dikte 8mm.
• Lengte in 30 of 50cm.
• Eindkappen met RVS afwerking.
Omschrijving:
Opbouw kabeldoorvoer voor flexibele kabel overgang van deur of raam naar kozijn. De kabel wordt beschermd door een
“gesloten” stalen mantel met in elkaar grijpende wikkelingen hetgeen een stevige mantel creëert. Eindkappen van gegoten
samac met RVS afwerking, inclusief 8 RVS schroeven.
Technische gegevens:
Afmetingen eindkap

49 x 40 mm.

Mantel lengte 		

300mm (OC-30-DV) of 500mm (OC-50-DV)

Binnen diameter		

9 mm

Bestelnummer:
OC-30-DV

Opbouw kabeldoorvoer 300 mm.

OC-50-DV

Opbouw kabeldoorvoer 500 mm.

OC-1030-C
Kenmerken:
• Flexibele opbouw kabeldoorvoer.
• Nette overgang van de deur of raam naar kozijn.
• Kabel wordt afgeschermd door RVS “gesloten” mantel.
• Binnendiameter 7mm met een lengte van 300 mm.
• Kunststof verchroomde eindkapjes.
Omschrijving:
Opbouw kabeldoorvoer voor flexibele kabel overgang van deur of raam naar kozijn. De kabel wordt beschermd door een
“gesloten” RVS mantel met in elkaar grijpende wikkelingen. Voorzien van kunststof verchroomde eindkapjes inclusief 4 RVS
schroeven.
Technische gegevens:
Mantel lengte 		

300mm

Binnendiameter mantel

7mm

Maximale kabel dikte

8mm

Bestelnummer:
OC-1030-C 		

Opbouw kabeldoorvoer 30mm

OC-10xx

Opbouw kabeldoorvoer in diverse lengtes op aanvraag inclusief eindkapjes.
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OC140 Serie vitrinegrendels.
OC141 Arbeidsstroom.

(FSE - spanningsloos vergrendeld)

OC143 Ruststroom.

(FS - spanningsloos ontgrendeld)

Kenmerken:
• Opbouw elektrische vergrendeling.
• Minimale maatvoering: 55 x 55 x 25 mm (H x D x B).
• Voor lades, vitrines, kledinglockers etc.
• Houdkracht 1.000N.
• Levering inclusief RVS grendel pen met kunststof voet.
• Getest op 500.000cycli.
• Universeel 100% belastbaar op gelijkspanning.
• Universeel voor DIN links of DIN rechts.
• Alle modellen optioneel met penstand signalering.
• Alle modellen optioneel met drukveer.
• Standaard voorzien van blusdiode (polariteit ongevoelig).
• 5 jaar garantie.
Omschrijving:
Elektrische vitrinegrendel voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van kleine deuren zoals gebruikt in meubels,
vitrines of (kleding) lockers. Aansluitspanning van de arbeidsstroom modellen op 12 of 24VAC/DC.
Aansluitspanning van de ruststroom modellen 12 of 24 VDC. (in beide uitvoeringen opgave van aansluitspanning) De
geheel is gevat in een symmetrische opbouw slotkast van kunststof. Levering is inclusief RVS grendel pen op kunststof
voet voor montage op de deur. Optioneel te voorzien van een penstand signalering en/of drukveer.
Uitvoeringen:
OC141

Arbeidsstroom (FSE spanningsloos vergrendeld). Aansluitspanning opgeven!

OC143			

Ruststroom (FS spanningsloos ontgrendel).

Aansluitspanning opgeven!

Toevoeging:
D:

Signalering op de penstand, potentiaalvrij wisselcontact

S:

Geïntegreerde drukveer, de pen wordt bij ontgrendeling uitgestoten (alleen op OC141)

Technische gegevens:
Signaleringscontact

Max. 1A@24V. potentiaalvrij.

Aansluitspanning OC141

12 of 24V AC moment belasting, 12-24V DC 100% belastbaar.

Aansluitspanning OC143

12 of 24V DC 100% belastbaar.

Stroomafname OC141

350mA@12VDC, 170mA@12VAC, 190mA@24VDC, 80mA@24VAC.

Stroomafname OC141S

650mA@12VDC, 300mA@12VAC, 370mA@24VDC, 150mA@24VAC.  

Stroomafname OC143

200mA@12VDC, 100mA@24VDC.
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Een goed beveiligd pand geeft een
goed gevoel...
Maar hoe weet u zeker dat u niets
over het hoofd ziet?

blankestijn beveiliging werkt
al meer dan 15 jaar als
landelijk erkend bouwkundig
beveiligingsbedrijf en wil
graag uw rechterhand zijn in

borg/pkvW CErtIFICErIng
bouWkundIg bEvEIlIgEn
ElECtromEChanISCh bEvEIlIgEn
SluItSYStEmEn
WaardEbErgIng
toEgangSControlE

beveiligingszaken.

tralIEWErk & rolluIkEn
Wij leveren en installeren in bijna
alle situaties op alle mogelijke
plekken vele vormen van beveiliging.
Hiernaast ziet u een opsomming
van wat wij daarmee bedoelen.

a d v I E S

|

mEEnEEmbEpErkEnd
vluChtWEgbEvEIlIgIng
antI-rampalEn

m o n t a g E

|

S E r v I C E

|

o n d E r h o u d

