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Pro Line deurcomPonenten
Juiste oplossingen voor elke deur en elke installatie. onmisbare componenten om een installatie op de juiste wijze 

gebruiksvriendelijk en betrouwbaar te laten functioneren. de Pro Line componenten laten zich kenmerken door 

hun uitstekende prijs / kwaliteitsverhouding en zorgen voor de ontbrekende stuken in de puzzel van een totale 

beveiligingsinstallatie. 

naast deze componenten biedt Blankestijn ook ondersteuning tijdens ontwerp, montage, implementatie.  

ook verzorgen wij maatwerk als de situatie daarom vraagt.

inhoudsopgave:

elektrische pengrendels Pag.

 oc1000  compacte inbouw pengrendel & accessoires  3

 oc1000ZcP Zelfcentrerende inbouw pengrendel & accessoires 4

 oc-oP2  duobolt meerpunts vergrendeling & accessoires 6

 oc140  vitrinegrendel  9

elektro magnetische grendels & vastzetinrichting

 oc-sL-1200  shear lock & accessories 10

 oc300Pro-Fit  em grendel met geïntegreerde handgreep  12

 oc300i-Pro  em grendel inbouw  13

 oc300Pro  em grendel 2700n, manipulatie bescherming  14

 oc540Pro  em grendel 5400n, manipulatie bescherming  16

 oc300rvs  em grendel 2700n, rvs, buitengebruik  18

 oc540rvs  em grendel 5400n, rvs, buitengebruik  20

 oc60dt  em openhoudinrichting met ingebouwde timer 22

 oc80sd  em schuifdeurmagneet  23

schakelmateriaal

 oc1010(s)  opbouw druktoetsen  24

 oc1019 inbouw druktoetsen 19mm inclusief voorplaten  25

 oc1019irs  inbouw infrarood benaderingschakelaar kunststof 26

 oc1024irs  inbouw infrarood benaderingschakelaar rvs  27

 oc-nr-2  nood verbreekschakelaar met rest 28

Kabeldoorvoer

 oc8810/8811  inbouw kabeldoorvoer 29

 oc30 / 50  opbouw kabeldoorvoer 30

voedingen

 oc12 / oc24 11 / 5,5  ampère voeding, acculader,lijnbewaking 31

 oc12/ 24 st  stekkervoeding, 1 ampère  32

toegangscontrole

 oc-1020-Zo Zender / ontvangercombi 33

 oc800  opbouw combitableau kaartlezer / code  34

 oc800vPB  inbouw combitableau kaartlezer / code, rvs 36

 oc-mcs  meubel codeslot  38

 oc-sB2  universele sluitbesturing. 39
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Kenmerken:

• Compacte inbouw pengrendel, eenvoudig te integreren in elke installatie.

• Weerstand 10.000N zijdelingse druk.

• Geblokkeerde RVS grendelschoot.

• Grendelschoot uitschot 20mm, diameter 11mm.

• Vergrendelingonderdelen ondersteund in metalen behuizing.

• Slotkast slechts 22mm breed.

• Voorplaat van 28mm RVS met radius hoek.

• Standaard voorzien van 2 RVS sluitplaten, 1 x lang en 1 x kort en een RVS afdekplaat voor gebruik in hout.

• Instelbaar van FS (spanningsloos ontgrendeld) naar FSE (spanningsloos vergrendeld).

• Aansluitspanning universeel van 12 tot 24 Volt DC.

• Elektrisch zelfvergrendelend door magneet in de sluitplaat en contact in de grendel.

• Geschikt voor frequent gebruik

• Laag stroomverbruik met geringe warmte ontwikkeling.

• Repeteerfunctie bij het niet correct sluiten van de deur (maximaal 3x).

• Standaard geïntegreerde deurstand signalering.

• Standaard geïntegreerde signalering op geblokkeerde schootstand.

• Voltage polariteit protectie.

omschrijving:

Compacte inbouw pengrendel voor integratie in elke beveiligingsinstallatie. Geschikt voor montage in deur - kozijnstijl 

of bovendorpel van binnendeuren. Weerstand tegen zijdelingse druk 10.000N. De grendelschoot is geblokkeerd 

tegen terugwringen. Standaard levering volgens ruststroom principe (FS) spanningsloos ontgrendeld. Instelbaar 

naar arbeidsstroom principe (FSE), spanningsloos vergrendeld. Onder spanning elektrisch zelfvergrendelend door 

geïntegreerde magneet in de RVS sluitplaat en sensor contact opgenomen in de grendel. Indien deze tegenover elkaar 

komen bij het sluiten van de deur wordt de magneet door de sensor gedetecteerd en wordt de schoot uitgestoten. 

Deurstand signalering en vergrendelde schootstand signalering zijn naar buiten uitgevoerd als separate potentiaal vrije 

kontaken. Er is ook een ingang voor een openingsimpuls. De pengrendel, voorplaat en sluitplaat zijn vervaardigd uit RVS.

Indien opgenomen in een vluchtweg altijd instellen op FS (spanningsloos ontgrendeld) en in combinatie met nood  

onderbreekschakelaar OC-NR2. Consulteer altijd de lokale autoriteit in verband met het gebruiksbesluit. Elektrisch gecontroleerde  

vluchtwegen zijn niet opgenomen in de Europese wetgeving hieromtrent. (EN179 en EN1125) 

technische gegevens:

Aansluitspanning :  Universeel van 12 tot 24 VDC.

Tolerantie :  +/- 5%.

Inschakelstroom :  (12VDC tot 1150mA ( 24VDC 800mA).

Houdstroom :  Van 210mA (12VDC) tot 90mA (24VDC).

Contacten :  Potentiaalvrij, maximaal 1A, 24VDV.

Maatvoering slotkast : 163 x 22 x 40mm (L x B x H).

Maatvoering sluitplaat lang :  210 x 28 x 3 mm (L x B x D).

Maatvoering sluitplaat :  105 x 28 x 3 mm (L x B x D).

Bestelnummers

OC-1000 :  Compacte elektrische pengrendel, 12/24VDC.

OC-1000 -OB : RVS deel Opbouw behuizing voor OC-1000.

OC-1000-S :  Sierplaat voor opbouwbehuizing OC-1000 voor glasmontage.

OC-1000-L :  Lijm voor glasmontage OC-1000.

oc-1000 comPacte eLeKtrische PengrendeL
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Kenmerken:

• Compacte elektronische inbouw pengrendel.

• Bijzonder geschikt voor doordraaiende deuren.

• Zelf centrerend door gelagerde pen en taps toelopende uitsparing in sluitplaat.

• Werking onder zijdelingse druk tot 150N.

• Ontgrendeling bij een juiste installatie <0,2 seconden.

• Speling in de taps toelopende uitsparing is in zijn beginslag + 4mm (8mm totaal)

• Minder gevoelig voor bouwkundige onvolkomenheden.

• Overkomt in bepaalde mate tocht en tochtrubbers.

• Ook geschikt voor deuren voorzien van een deurautomaat.

• Eenvoudig te integreren in elke installatie.

• Weerstand tegen 10.000N zijdelingse druk op de grendelschoot.

• Geblokkeerde RVS grendelschoot.

• Grendelschoot uitschot 20.5mm, diameter 11mm.

• Slotkast slechts 24 mm breed.

• RVS voorplaat van 30 mm breed.

• Instelbaar van FS (spanningsloos ontgrendeld) naar FSE (spanningsloos vergrendeld).

• Aansluitspanning universeel van 12 tot 24 Volt DC.

• Elektrisch zelfvergrendelend door magneet in de sluitplaat en contact in de grendel.

• Getest op 300.000 schakelingen.

• Repeteerfunctie bij niet correct sluiten van de deur. ( maximaal 5x)

• Standaard geïntegreerde signaleringen op deurstand en geblokkeerde schootstand.

• Optioneel is een opbouw behuizing voor hout- of glasmontage.

omschrijving:

Compacte inbouw pengrendel voor integratie in beveiligingsinstallaties. Geschikt voor montage in kozijn- deurstijl

of bovendorpel van binnendeuren. Bij montage in buitendeuren dient de grendel horizontaal op slot hoogte geplaatst 

te worden. Weerstand tegen zijdelingse druk 10.000N op de geblokkeerde grendelschoot. Standaard levering volgens 

ruststroom principe (FS) spanningsloos ontgrendeld. Instelbaar naar arbeidsstroom principe (FSE), spanningsloos 

vergrendeld. Onder spanning elektrisch zelfvergrendelend door geïntegreerde magneet in de RVS sluitplaat en sensor 

contact opgenomen in de grendel. Indien deze tegenover elkaar komen bij het sluiten van de deur wordt de magneet 

door de sensor gedetecteerd en wordt de schoot uitgestoten. De geïntegreerde en compacte motor spant een sterke 

veer op die bij een ruststroom instelling de gelagerde pen met kracht terugtrekt uit de taps uitlopende uitsparing in 

de sluitplaat. Hierdoor geeft de schoot vrij onder een zijdelingse voor belasting tot 150N. Indien geheel spanningsloos 

dan geeft de schoot vrij onder een zijdelingse druk van 30N. Geïntegreerde deurstand signalering en vergrendelde 

schootstand signalering zijn naar buiten uitgevoerd als separate potentiaal vrije kontaken. Er is ook een ingang voor een 

openingsimpuls. De pengrendel, voorplaat en sluitplaat zijn uit RVS vervaardigd. 

Indien opgenomen in een vluchtweg altijd instellen op FS (spanningsloos ontgrendeld) en in combinatie met nood  

onderbreekschakelaar OC-NR2. Consulteer altijd de lokale autoriteit in verband met het gebruiksbesluit. Elektrisch  

gecontroleerde vluchtwegen zijn niet opgenomen in de Europese wetgeving hieromtrent. (EN179 en EN1125)

oc-1000-ZcP “centreer”
ZeLFcentrerende PenvergrendeLing
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technische gegevens oc-1000-ZcP:

Aansluitspanning :   Universeel van 12 tot 24 VDC.

Tolerantie :  12VDC +15%, -0%, 24VDC +/-15%.

Houdstroom :  130mA (ruststroom) 30mA (arbeidstroom).

Contacten :  Potentiaalvrij, maximaal 0,1A, 48VDC.

Afmetingen voorplaat : 256 x 30 x 3 mm. (L x B x D)

Afmetingen slotkast :  210 x 24 x 42 mm. (L x B x D).

Afmeting sluitplaat :   256 x 27 x 3 mm. (L x B x D).

Tolerantie in uitlijning :  +/-3,5mm.

Temperatuur : -10°C tot +50°C.

Bestelnummers:

OC-1000-ZCP :  Zelfcentrerende pengrendel, 12 / 24V FS.

OC-1000-ZCP-FSE : Zelfcentrerende pengrendel, 12 / 24 V FSE.

accessoires:

OC-1000-ZCP-OB : RVS deel opbouw behuizing voor OC- 1000-ZCP.

OC-1000-ZCP-A :  RVS afdekplaat (bij glasdeur montage).

OC-1000-L :  Lijm voor glasmontage, snelmontage.

OC-NR-2G :  Nood onderbreek schakelaar groen, met reset, dubbel polig.

OC-24V-5AL :  Voeding - acculader, voedingspanning 20-28V instelbaar.

OC-1019 serie :  Serie met druktoetsen of proximity schakelaars met RVS behuizing.

DMC 21 :  Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4 meter.
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Kenmerken:

• Dubbele elektrische vergrendeling.

• Ter ondersteuning van toegangscontrole en

alarm activering eventueel in sluiswerking.

• Integratie in elk beveiligingssysteem.

• Voor deuren met een hoge mate van vereiste

controle over de status van deur en juiste opvolging van procedures.

• Beide penvergrendelingen zijn onafhankelijk aan te sturen.

• Cilinder bediende schoot standaard arbeidsstroom

(FSE= spanningsloos vergrendelt).

• Bijzetschoot standaard op ruststroom (FS=spanningsloos ontgrendelt).

• Beide schoten zijn instelbaar van FS naar FSE of omgekeerd.

• Voorzien van signaleringen op schoot- cilinder- en deurstand.

• Signaleringen direct uitgevoerd als potentiaalvrij wisselcontact.

• Impuls schakeling per grendelschoot met interne overname.

• Automatische vergrendeling tijd is trapsgewijs instelbaar.

• Alle contacten zijn naar buiten uitgevoerd voor master/slave schakeling

en/of mogelijke voorwaarden schakeling.

• Grendelpennen uit RVS.

• Grendelpennen met een uitschot van 16mm en diameter van 13mm.

• Grendelpennen zijn geblokkeerd tegen terugduwen.

• Bestand tegen een zijdelingse druk van 7.000N per grendel pen.

• Doornmaat 35 of 60mm.

• Universeel Din-L of Din-R toepasbaar.

• Beide vergrendelingen zijn gemonteerd op een 3mm dikke RVS voorplaat van 110mm lang en 25mm breed.

• De voorplaat is voorzien van een uitsparing voor paddenstoel nok als “uitwrik” beveiliging.

• Levering is inclusief een dichte sluitkom met een voorplaat voorzien van paddenstoelnok.

omschrijving:

OC-OP-2 DuoBolt dubbele elektrische vergrendeling voor een gecombineerde toepassing in toegangscontrole- en 

alarmsystemen. Voorzien van 2 elektrische pennen die onafhankelijk van elkaar aangestuurd kunnen worden. De 

onderste pengrendel werkt op arbeidsstroom (FSE=spanningsloos vergrendeld) en is voorzien van een uitsparing voor 

17mm cilinder om de deur mechanisch te ontgrendelen. Bij bestelling opgave doormaat 35mm of 60mm. De bovenste 

pengrendel werkt standaard volgens het ruststroom principe (FS=spanningsloos ontgrendeld)

Beide pengrendels zijn in te stelen van FSE naar FS of andersom. Beide grendels zijn in bedrijf elektrisch 

zelfvergrendelend door een geïntegreerd contact in de sluitplaat. Beide grendels worden door een schakeldraad 

elektronisch ontgrendeld en de inschakeltijd voor de zelfvergrendeling kan stapsgewijs worden ingesteld. De onderste 

pengrendel is voorzien van een signalering op de stand van de cilinder. De deurstand en grendelstand signalering van 

de onderste en bovenste pengrendel zijn als twee gescheiden contacten naar buiten uitgevoerd. Doordat de grendels 

onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn kunnen voorwaarden schakelingen extern worden gecombineerd, waardoor 

deze grendel bijzonder geschikt is voor toepassingen in een sluiswerking of in toegangscontrolesystemen waarbij 

opvolging van de juiste procedures ten aanzien van het in- en uitschakelen van een alarm essentieel zijn.

oc-oP2 duoBoLt eLeKtrische grendeL
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technische gegevens:

Maatvoering :  Zie tekening.

Aansluitspanning :   24 of 12 VDC per spoel.

Inschakelstroom :  440mA@24VDC, 880mA@12VDC per spoel.

Houdstroom :  110MA@24VDC, 220mA@12VDC per spoel.

Cilinderstand signalering :  Potentiaalvrij wisselcontact, 0,5A@24VDC.

Deurstand signalering :  Potentiaalvrij wisselcontact, 0,5A@24VDC.

Grendelstand signalering : Potentiaalvrij wisselcontact, 0,5A@24VDC.

Bestelnummers

OC-OP-2-35 :  Duo elektrische vergrendeling, 35mm doornmaat, FS /FSE instelbaar.

OC-OP-2-60 :  Duo elektrische vergrendeling, 60mm doornmaat, FS /FSE instelbaar.

accessoires

OC-OP-QC-5 : Opbouwdoos met connector, voorzien van 5 meter 13 aderige kabel in RVS mantel.

OC-OP-PK : Sluitkom, voor OC-OP-2, gesloten kom met magneet en uitwrik beveiliging.

OC-OP-NG-5 : Nood verbreek schakelaar opbouw, groen, dubbel polig , met 5 meter 6 aderige kabel 

in RVS mantel.

OC-OP-A-50 : Aluminium beslagplaten voor 35mm doornmaat, afmeting 50x5x1100mm.

OC-OP-A-50 : Aluminium beslagplaten voor 60mm doornmaat, afmeting 100x5x1100mm.

OC-OP-A-R : Aluminum rozet, set.

OC-OP-A-G : Aluminium greep, gebogen, set.

OC-OP-M-A : Bevestigingset voor aluminium deuren.

OC-OP-M-H : Bevestigingset voor houten deuren.

OC-OP-A-KH : Aluminium afdekplaatjes, kozijnmontage, 4 stuks van 2x10x90mm.

Afbeelding; OC-OP2-35
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schematische weergave ter illustratie.

(kunnen geen rechten aan ontleend worden)

Legenda:

1 OC-OP-2-35/60 Duo elektrische vergrendeling,

2. OC-OP-QC-5 Opbouwdoos met connector, voorzien van 5 meter kabel in RVS mantel.

3 OC-OP-PK Sluitkom, voor OC-OP-2, gesloten kom met magneet en uitwrik beveiliging.

4 OC-OP-NG-5 Nood verbreek schakelaar met 5 meter kabel in RVS mantel.

5 OC-OP-A-50/100 Aluminium beslagplaten 50/100 x5x1100mm.

6 OC-OP-A-R Aluminium rozet, set.

7 OC-OP-A-G Aluminium greep, gebogen, set.

8 OC-OP-A-KH Aluminium afdekplaatjes, kozijnmontage, 4 stuks van 2x10x90mm.

9 Toegangscontrole derden

10 Kaartlezer derden

11 Alarminstallatie derden

12 Optische signalering
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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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Kenmerken:

• Elektromagnetische deurgrendel inbouw.

• Type “shearlock” .

• Ruststroom (FS) spanningsloos ontgrendeld.

• Compacte maatvoering met alle elektronica in de behuizing

geïntegreerd dus géén losse print.

• Weerstand tot 1.200kg tegen zijdelingse druk.

• In bedrijf elektrisch zelfvergrendelend met

instelbare tijdvertraging.

• Bij gesloten deur wordt de ankerplaat tegen de

magneet aan getrokken.

• Geschikt voor hoogfrequent gebruik.

• Repeteer functie bij het niet goed sluiten van de

deur, maximaal 60 maal.

• Geen “plakkende” ankerplaat na spanningsonderbreking.

• Integratie in elke beveiligingsinstallatie.

• Standaard voorzien van grendel standsignalering en externe LED.

• Optioneel montage materiaal voor installatie op elk type deur.

omschrijving:

Elektromagnetische deurgrendel, werkend volgens het ruststroom principe (FS) spanningsloos ontgrendelt.

De compacte maatvoering maakt inbouw vrij eenvoudig. Advies is om de grendel te plaatsen in de bovendorpel 

en de ankerplaat aan de bovenzijde in de deur. Geschikt voor stabiel type deuren met aanslag en doordraaiende 

deuren voorzien van een goed afgestelde en functionerende vloerveer. De grendel is elektrisch zelfvergrendelend. 

Het magneetje in de ankerplaat activeert bij een gesloten deur de magneet. Deze wordt na een instelbare tijd 

bekrachtigd en trekt de ankerplaat uit de deur over een afstand van maximaal 3mm bij 12Volt, of 5mm bij 24Volt. 

Voorzien van repeteerfunctie bij het niet correct sluiten van de deur. Indien aangetrokken zorgt de houdkracht van 

de magneet en de geïntegreerde vergrendel pennen een weerstand tegen zijdelingse druk van 12.000N. Voorzien 

van grendelstand signalering uitgevoerd als potentiaalvrij contact en als optische LED signalering. 

Bij vluchtdeuren nood onderbreekschakelaar toepassen in lijn van de voedingsspanning. Consulteer altijd lokale autoriteit in  

verband met het Gebruiksbesluit. Elektrisch gecontroleerde vluchtwegen zijn niet opgenomen in de Europese wetgeving EN179  

en EN1125 hieromtrent.

technische gegevens:

Aansluitspanning :   Universeel van 12 tot 24 VDC.

Tolerantie :  12VDC +10%, -0%, 24VDC +/10%.

Contact :  Potentiaalvrij, maximaal 0,1A, 24VDC.

Maatvoering :  Magneet: 182 x 30 x 25 mm (L x B x D).

: Ankerplaat:  182 x 30 x 23.6 mm (L x B x D).

Stroomafname :  900mA inschakelstroom.

Contact :  Potentiaalvrij, max. 1 Amp 24VDC.

oc-sL-1200 shearLocK
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Bestelnummer:

OC-SL-1200 : Elektromagnetische deurgrendel inbouw type Shear Lock met ingebouwde grendel standsignalering. 

accessoires:

OC-SL-OA-1 :  Opbouw armatuur voor OC-1200-SL enkel.

OC-SL-OA-2 :  Opbouw armatuur voor OC-1200-SL set.

OC-SL-HDB :  Glasdeur armatuur voor OC-SL-OA.

OC-NR-2G :  Nood onderbreek schakelaar groen, met reset, dubbel polig.

OC-24V-5AL :  Voeding / Acculader, laadspanning 27,6, voedingspanning 20-28 instelbaar

OC-1019serie :  Infrarood schakelaar inbouw of drukknop gevat in RVS voorplaat.

OC-30 en OC50-DV : Kabeldoorvoer opbouw, 30cm of 50 mm, flexibele RVS slang met grijs gemoffelde 

eindkappen.

OC-1300-serie : Serie paniekbalken met ingebouwde signaleringen, enkele - en meerpuntssluiting.
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Kenmerken:

• Opbouw vergrendeling met grendel en handreep in één behuizing.

• Voor naar binnen draaiende deuren met vlak kozijn.

• Ideaal voor renovatie en “op plus” trajecten.

• Voor entree deuren appartementen, kantoren etc.

• Elegante behuizing met geïntegreerde handgreep, druktoets voor

ontgrendeling en LED lens.

• Alleen bekabeling naar de magneet op het kozijn.

• Voorzien van ingebouwde tijd vertraging instelbaar van 0 to 9 sec.

• Houdkracht 270kg.

• Standaard voorzien van grendel- en deurstand signalering.

• Standaard voorzien van LED signalering in de behuizing optisch uit

gevoerd met een lens.

• Grendelstand voorzien van hall-effect sensor voor signalering van de aangetrokken ankerplaat.

omschrijving:

Opbouw magneetvergrendeling werkend op ruststroom (spanningsloos ontgrendeld). Gevat in een aluminium behuizing 

voorzien van handgreep, drukknop en LED lens. De magneet is voorzien van grendelstand signalering, deurstand 

signalering, tijdvertraging en LED indicatie. De grendelstand signalering werkt op het al dan niet aangetrokken zijn van 

haar ankerplaat. Geschikt voor naar binnen draaiende deuren.

technische gegevens:

Aansluitspanning :   12 / 24V-DC.

Stroomafname :  400mA (12V). 200mA (24V).

Grendel stand contact :  Potentiaalvrij, 0,5A@24VDC.

Deurstand contact :   Potentiaalvrij, 0,5A@24VDC.

Omgevingstemperatuur : -5 tot 35 graden C.

Bestelnummer

OC-300-PRO-FIT : Elektromagnetische deurgrendel in opbouwbehuizing voor naar binnen draaiende deuren, 

met LED, grendel- en deurstand signalering.

accessories

OC-800-ST : DuoTag Prox Code Tableau met Mifare of Prox lezer.

OC-PXT : Proximity tag, sleutelhanger, blauw.

OC-12V2-ST : Voeding 12V 2 Amp. Stekkermodel.

OC-NR-2G : Nood schakelaar dubbel polig, Groen ( vluchtweg).

oc-300-Pro-Fit eLeKtromagnetische grendeL
met geïntegreerde handgreeP
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Kenmerken:

• Compacte en zeer complete elektromagnetische deurgrendel opbouw.

• Voor integratie in elk toegangscontrolesysteem.

• Voor inbouwtoepassingen bij schuifdeuren en draaideuren.

• Door ontbreken van bewegende delen onderhoudsarm en

geschikt voor frequent gebruik.

• Zowel horizontaal als vertikaal te plaatsen.

• Geen restmagnetisme na ontgrendeling

• Geschikt voor controle van personenverkeer. • Werking op ruststroom (FS) spanningsloos ontgrendeld.

• Geschikt voor hoogfrequent gebruik • Minder gevoelig voor bouwkundige onvolkomenheden.

• Integratie in elke beveiligingsinstallatie. • Geïntegreerde deurstand signalering.

• Compacte maatvoering. • Laag stroomverbruik.

• Houdkracht 2.700N • 5 jaar garantie.

omschrijving:

Elektromagnetische deurvergrendeling werkend op ruststroom FS (spanningsloos ontgrendeld). Door het ontbreken

van bewegende delen verkrijgt men een hoge mate van betrouwbare werking en is het geheel minder gevoelig voor

bouwkundige onvolkomenheden. Geschikt voor het controleren van personenverkeer en voor hoogfrequent gebruik.

De vlakke ankerplaat dient flexibel te worden opgehangen en wordt in bedrijf bij het sluiten van de deur aangetrokken 

door de elektromagneet. Deze magneet is standaard voorzien van potentiaalvrij signaleringscontact, detectie of de 

ankerplaat is aangetrokken. Het contact is potentiaalvrij naar buiten uitgevoerd. 

technische gegevens:

Houdkracht :  2.700N.

Afmetingen :  188 x 38 x 28 mm (H x B x D).

Spanning :  12 of 24 VAC/DC instelbaar.

Stroomafname :  0.50A @ 12V / 0.25A @ 24V.

Signaleringen :  Potentiaalvrij wissel contact 0.25A @ 24V. 

Bestelnummers:

OC-300-I-PRO :  Elektromagnetische grendel 2.700N 

accessoires:

OC-1010 :  Druktoets opbouw.

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

OC-2-NR-G :  Nood verbreekschakelaar groen of blauw.

DMC 21 :  Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4 meter.

OC800 serie :  Serie DuoTec codetableau met geïntegreerde kaartlezer.

oc-3001-Pro inBouw eLeKtromagnetische vergrendeLingen 
voor schuiFdeuren oF sPeciaLe armaturen.
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Kenmerken:

• Compacte en zeer complete elektromagnetische deurgrendel opbouw.

• Manipulatiebescherming: voorzien van “magneet eigen” ankerplaat met

signalering.

• Resultaat is een zeer betrouwbare deurstand signalering.

• Ook standaard voorzien van grendelstand signalering en LED indicatie.

• LED is beschermend geplaatst achter een lens dus geen uitstekende delen.

• Borging van bevestigingschroef.

• Standaard voor naar buiten draaiende binnendeuren.

• Werking op ruststroom (FS) spanningsloos ontgrendeld.

• Houdkracht 2.700N per deur.

• Geschikt voor controle van personenverkeer.

• Geschikt voor hoogfrequent gebruik.

• Minder gevoelig voor bouwkundige onvolkomenheden.

• Geen “plakkende” ankerplaat na spanningsonderbreking.

• Integratie in elke beveiligingsinstallatie.

• Compacte maatvoering.

• Afwerking behuizing is geanodiseerd aluminium voorzien van nylon coating.

• 5 jaar garantie.

omschrijving:

Elektromagnetische deurvergrendeling werkend op ruststroom FS (spanningsloos ontgrendeld). Door de vlakke opbouw 

en het ontbreken van bewegende delen verkrijgt men een hoge mate van betrouwbare werking en is het geheel minder 

gevoelig voor bouwkundige onvolkomenheden. Geschikt voor het controleren van personenverkeer en voor hoogfrequent 

gebruik. De vlakke ankerplaat dient flexibel te worden opgehangen en wordt in bedrijf bij het sluiten van de deur 

aangetrokken door de elektromagneet. Deze magneet is standaard voorzien van potentiaalvrije signaleringscontacten 

te weten: detectie of de ankerplaat is aangetrokken en de detectie of dit een magneet “eigen” ankerplaat is. Beide 

contacten zijn potentiaalvrij naar buiten uitgevoerd. De behuizing is voorzien van een LED indicatie welke aangeeft of de 

deur dicht, open of te openen is. Extra borging van de bevestigingsschroef bij een gesloten deur.

technische gegevens:

Afmeting vergrendeling (L x B x H) :  250 x 48 x 26mm (OC-300) 500 x 48 x 26 mm (OC302).

Afmeting ankerplaat (L x B x H) : 190 x 38 x 12 mm.

Houdkracht :  2.700N per magneet.

Aansluitspanning :   12/24VDC.

Tolerantie :  +5%.

Stroomafname : 500mA@12VDC, 250mA@24VDC (per magneet).

Signalering grendelstand : Potentiaalvrij, 1 A bij 24VDC.

Signalering deurstand :  Potentiaalvrij, 1 A bij 24VDC

oc-300 Pro serie eLeKtromagnetische deurgrendeLs
met standaard maniPuLatieBescherming



15
Pro Line deurcomponenten

Bestelnummer:

OC-300  Electro magnetische deurgrendel, enkele, voor naar buiten draaiende deuren, LED indicatie,  

signalering op grendel- en deurstand.

OC-302 Electro magnetische deurgrendel, dubbele, voor naar buiten draaiende deuren, LED indicatie, 

signalering op grendel- en deurstand.

montagemateriaal:

OC-300-TJ  L & Z beugels met F profiel voor naar binnen draaiende deuren, dubbele bevestiging. 

De afdekplaat dekt de printplaat van de magneet af bij een gesloten deur.

OC-300-L L profiel voor wandmontage.

OC-300-HDB U profiel voor de ankerplaat ten behoeve van montage op  

glazen deuren, chroom.

OC-300-B Profiel voor de ankerplaat ten behoeve van esthetische montage  

op (brandvertragende) deuren.

OC-300-TJ Detail afdekplaat TJ Detail TJ constructie met “F” profiel OC-300-B 

accessoires:

OC-NR-2G :  Nood onderbreek schakelaar groen, met reset, dubbel polig.

OC-24V-5AL :  Voeding - acculader, voedingspanning 20-28V instelbaar.

OC-1019 serie : Serie met druktoetsen of proximity schakelaars met RVS behuizing.

OC-1030-G : Kabeldoorvoer opbouw, 30cm, flexibele RVS slang met verchroomde eindkappen.

OC-1300-serie : Serie paniekbalken met ingebouwde signaleringen voor enkele - en meerpuntssluiting. 

 Indien de Pro serie elektrische vergrendeling opgenomen is in de vluchtweg altijd in combinatie met nood onderbreek- 

 schakelaar OC-NR-2G. Consulteer altijd lokale autoriteit in verband met het gebruiksbesluit. Elektrisch gecontroleerde  

vluchtwegen zijn niet opgenomen in de Europese wetgeving hieromtrent.(EN179 en EN1125)
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Kenmerken:

• Compacte en zeer complete opbouw elektromagnetische deurgrendel.

• Manipulatiebescherming: voorzien van “magneet eigen” ankerplaat

met signalering.

• Resultaat is een zeer betrouwbare deurstand signalering.

• Ook standaard voorzien van grendelstand signalering en LED indicatie.

• De LED is beschermend geplaatst achter een lens dus geen uitstekende delen.

• Standaard voor naar buiten draaiende binnendeuren.

• Werking op ruststroom (FS) spanningsloos ontgrendeld.

• Houdkracht 5.400N per deur.

• Geschikt voor controle van personenverkeer.

• Geschikt voor hoogfrequent gebruik.

• Minder gevoelig voor bouwkundige onvolkomenheden.

• Geen “plakkende” ankerplaat na spanningsonderbreking.

• Integratie in elke beveiligingsinstallatie.

• Afwerking behuizing is geanodiseerd aluminium voorzien van nylon coating.

• 5 jaar garantie.

omschrijving:

Elektromagnetische deurvergrendeling werkend op ruststroom FS (spanningsloos ontgrendeld). Houdkracht 5.400N.

Door de vlakke opbouw en het ontbreken van bewegende delen verkrijgt men een hoge mate van betrouwbare 

werking en is het geheel minder gevoelig voor bouwkundige onvolkomenheden. Geschikt voor het controleren van 

personenverkeer en voor hoogfrequent gebruik. De vlakke ankerplaat dient flexibel te worden opgehangen en wordt

in bedrijf bij het sluiten van de deur aangetrokken door de elektromagneet. Deze magneet is standaard voorzien van 

potentiaalvrije signaleringscontacten te weten: detectie of de ankerplaat is aangetrokken en de detectie of dit een 

magneet eigen ankerplaat is. Beide contacten zijn potentiaalvrij naar buiten uitgevoerd. De behuizing is voorzien van een 

LED indicatie welke aangeeft of de deur dicht, open of te openen is.

technische gegevens:

Afmeting vergrendeling (L x B x H) : 267 x 72 x 40mm (OC-540) 534 x 72 x 40 mm (OC-542).

Afmeting ankerplaat (L x B x H) : 200 x 58 x 17 mm.

Houdkracht :  5.400N per magneet.

Aansluitspanning :   12/24VDC.

Tolerantie :  +5%.

Stroomafname :  500mA@12VDC, 250mA@24VDC (per magneet).

Signalering grendelstand :  Potentiaalvrij, 1 A bij 24VDC.

Signalering deurstand :  Potentiaalvrij, 1 A bij 24VDC.

Bestelnummer:

OC-540 :  Elektromagnetische deurgrendel, enkele, voor  

naar buiten draaiende deuren, LED  indicatie,  

signalering op grendel- en deurstand.

OC-542 : Elektromagnetische deurgrendel, voor dubbele, voor naar buiten draaiende deuren, 

LED indicatie, signalering op grendel- en deurstand. 

oc540 Pro serie eLeKtromagnetische deurgrendeLs
met maniPuLatieBescherming
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montagemateriaal:

OC-540-TJ :  L & Z beugels met “F” profiel voor naar binnen draaiende deuren, dubbele bevestiging.

De afdekplaat dekt de printplaat van de magneet af bij een gesloten deur.

OC-540-L : L profiel voor wandmontage.

OC-540-HDB : U profiel voor de ankerplaat ten behoeve van montage op glazen deuren, chroom.

OC-540-B : Profiel voor de ankerplaat ten behoeve van esthetische montage op (brandvertragende) 

deuren. 

OC-540-TJ Detail afdekplaat TJ Detail TJ constructie met “F” profiel OC-540-B 

accessoires:

OC-NR-2G :  Nood onderbreek schakelaar groen, met reset, dubbel polig.

OC-24V-5AL :  Voeding - acculader, voedingspanning 20-28V instelbaar.

OC-1019 serie : Serie met druktoetsen of proximity schakelaars met RVS behuizing.

OC-1030-G :  Kabeldoorvoer opbouw, 30cm, flexibele RVS slang met verchroomde eindkappen.

OC-1300-serie : Serie paniekbalken met ingebouwde signaleringen voor enkele - en meerpuntssluiting. 

Indien de Pro serie elektrische vergrendeling opgenomen is in de vluchtweg altijd in combinatie met nood  

onderbreekschakelaar OC-NR-2G. Consulteer altijd lokale autoriteit in verband met het gebruiksbesluit.  

Elektrisch gecontroleerde vluchtwegen zijn niet opgenomen in de Europese wetgeving hieromtrent.(EN179 en EN1125)
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Kenmerken:

• Opbouw elektromagnetische deurgrendel voor buitengebruik.

• Gevat in RVS behuizing.

• Universele montage.

• Werking op ruststroom (FS) spanningsloos ontgrendeld.

• Houdkracht 270 kg per deur.

• Geschikt voor controle van personenverkeer.

• Voorzien van nylon coating als corrosie bescherming.

• Geschikt voor hoogfrequent gebruik.

• Minder gevoelig voor bouwkundige onvolkomenheden.

• Geen rest magnetisme na spanningsonderbreking.

• Integratie in elke beveiligingsinstallatie.

• Standaard voorzien van grendelstand signalering.

• Compacte maatvoering.

• Optioneel montagemateriaal voor installatie op elk type deur.

omschrijving:

Elektromagnetische deurvergrendeling werkend op ruststroom FS (spanningsloos ontgrendeld). De magneet is in een 

RVS behuizing gevat. Het magneet oppervlakte zelf is door een nylon coating beschermd. Geschikt voor buitendeuren. 

Door het ontbreken van bewegende delen geeft het een hoge mate van betrouwbare werking. Door opbouw en werking 

van vlakke platen op elkaar is deze vergrendeling minder gevoelig voor bouwkundige onvolkomenheden. Geschikt voor het 

controleren van personenverkeer en tevens geschikt voor hoogfrequent gebruik. De vlakke ankerplaat dient flexibel te 

worden opgehangen en wordt in bedrijf bij het sluiten van de deur aangetrokken door de elektromagneet. Deze magneet 

is standaard voorzien van een potentiaalvrij signaleringscontact die detecteert of de ankerplaat is aangetrokken.

technische gegevens:

Afmeting grendel :   250 x 47 x 25 mm.

Afmeting ankerplaat :  180 x 38 x 11 mm.

Houdkracht :  270 kg.

Aansluitspanning :   12/24 VDC.

Tolerantie :  +10%.

Stroomafname :  500mA 12VDC, 250mA 24VDC.

signaleringscontact :  Potentiaalvrij. 1A bij 24VDC.

Bestelnummer:

OC-300-RVS :  Elektrische magnetische deurgrendel voor enkele naar buiten draaiende deuren, poorten 

of schuifhekken. Signalering op grendelstand. Houdkracht 2.700N.

oc-300-rvs Pro serie eLeKtromagneet voor BuitentoePassing
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montagemateriaal:

OC-300TJ :  Z Profiel voor naar binnen draaiende deuren, dubbele bevestiging.

OC-300L :  L Profiel voor wand montage.

accessoires:

OC-NR-2G :  Nood onderbreekschakelaar groen met reset, dubbel polig.

OC-12/24V :  Gestabiliseerde voeding / acculader 12/24V 11 of 5.5 Amp.

OC-12V2 /24V1 Voeding 12V - 2A of 24V 1A stekkermodel.

OC-1019-serie :  Serie met drukknoppen of proximity schakelaars met RVS behuizing.

OC-1030 -G :  Kabeldoorvoer opbouw, 30cm, flexibele RVS slang met grijs gemoffelde eindkappen.

OC-1300-serie :  Serie paniekbalken met ingebouwde signaleringen, enkele - en meerpuntssluiting,EN1125.

Indien opgenomen in een vluchtweg altijd in combinatie met nood onderbreekschakelaar OC-NR-2G. Consulteer  

altijd uw lokale autoriteit in verband met het gebruiksbesluit. Elektrisch gecontroleerde vluchtwegen zijn niet  

opgenomen in de Europese wetgeving hieromtrent. (EN179 en EN1125)
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Kenmerken:

• Opbouw elektromagnetische deurgrendel voor buitengebruik.

• Opgenomen in RVS behuizing.

• Universele montage.

• Werking op ruststroom (FS) spanningsloos ontgrendeld.

• Houdkracht 5.400N.

• Voorzien van nylon coating als corrosie bescherming.

• Geschikt voor hoogfrequent gebruik.

• Minder gevoelig voor bouwkundige onvolkomenheden.

• Geen plakkende ankerplaat na spanningsonderbreking.

• Integratie in elke beveiligingsinstallatie.

• Standaard voorzien van grendelstand signalering.

• Compacte maatvoering.

• Optioneel montage materiaal voor installatie op elk type deur.

omschrijving:

Elektromagnetische deurvergrendeling, werkend op ruststroom (spanningsloos ontgrendeld). De magneet is opgenomen 

in een RVS behuizing. Het magneetveld zelf is door een nylon coating beschermd. Geschikt voor buitendeuren.  

Door ontbreken van bewegende delen een hoge mate van betrouwbare werking. Door opbouw en werking van 

vlakke delen op elkaar is deze vergrendeling minder gevoelig voor bouwkundige onvolkomenheden. Geschikt voor het 

controleren van personenverkeer. Ook geschikt voor hoogfrequent gebruik. Vlakke ankerplaat dient flexibel te worden 

opgehangen en wordt in bedrijf bij het sluiten van de deur aangetrokken door de elektromagneet. Deze magneet is 

standaard voorzien van een potentiaalvrij signaleringscontact die detecteert of de ankerplaat is aangetrokken.

technische gegevens:

Afmeting vergrendeling : 220 x 64 x 42 (l x h x d mm)

Afmeting ankerplaat :  185 x 62 x 16 (l x h x d mm)

Houdkracht :  5.400 N per magneet.

Aansluitspanning :   12/24VDC.

Tolerantie :  +10%.

Stroomafname :  500mA 12VDC, 250mA 24VDC per magneet.

signaleringscontact :  Potentiaalvrij, 1 A bij 24VDC.

Bestelnummer

OC-540-RVS :  E.M. deurgrendel, enkele, naar buiten draaiende deuren, poorten of schuifhekken.,

signalering op grendelstand, houdkracht 5.400N

oc-540-rvs Pro series eLeKtromagneet voor BuitentoePassing
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montagemateriaal:

Montagemateriaal:

OC-540TJ : Z- profiel voor naar binnen draaiende deuren, dubbele bevestiging

OC-540L : L- profiel voor wand montage

accessories

OC-NR-2G :  Nood onderbreek schakelaar groen, met reset, dubbel polig

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

OC-1010-19 serie : Serie met druktoetsen of proximity schakelaars met RVS behuizing bedrukt.

OC-30/50DV :  Kabel doorvoer opbouw, 30cmof 50 cm flexibele RVS slang.

DMC 21 :  Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4 meter.

Indien opgenomen in de vluchtweg altijd in combinatie met nood onderbreekschakelaar OC-NR-2G.

Consulteer altijd lokale autoriteit in verband met het Gebruiksbesluit. Elektrisch gecontroleerde vluchtwegen

zijn niet opgenomen in de Europese wetgeving hieromtrent.(EN179 en EN1125)
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Kenmerken:

• Universele openhoudmagneet met een houdkracht van 600N.

• Werkend op het ruststroom principe (FS spanningsloos open)

• Optioneel voorzien van deurstand signalering met geïntegreerde

tijd vertraging.

• Voor toepassing om deuren voorzien van een deursluiter (tijdelijk) open te houden.

• Geschikt voor zware deuren welke voorzien zijn van een deurdranger met zwaarte 5.

• Instelbare tijd vertraging ideaal voor fietsenstalling, horeca, ziekenhuizen en verpleegtehuizen.

• Zeer geschikt voor opwaardering bij bestaande situaties.

• Zeer energiezuinig: Er is pas sprake van stroom verbruik nadat de ankerplaat tegen de magneet wordt aangedrukt.

• Voorzien van schakelaar voor lokale spanningsonderbreking om de deur “los” te laten.

• Geïntegreerde schakelaar getest op 1.000.000 cycli.

• Geen remanent magnetisme.

• Flexibel opgehangen ankerplaat voor juiste aantrekking.

• Magneet en ankerplaat voorzien van corrosie beschermende nylon afwerking.

• Duurzame, slagvaste ABS kunststof behuizing.

• Onderhoudsvriendelijk.

• Universeel voor wand- of vloermontage.

• Aansluitspanning 12 of 24 volt instelbaar.

omschrijving:

Universele openhoudmagneet voor deuren en branddeuren die in normaal bedrijf open dienen te kunnen staan

maar bij branddetectie automatisch gesloten dienen te worden in combinatie met een hydraulische deursluiter.

Werkend op het ruststroom principe (FS spanningsloos open). Universeel voor wand of vloermontage.

Universeel voor 12 of 24 volt DC. Optioneel met geïntegreerde deurstand  

signalering en ingebouwde tijdvertraging. Behuizing uit ABS slagvast kunststof.

technische gegevens:

Houdkracht :  600N (60kg).

Afmeting magneetdeel : 82 x 50 x 79 mm (L x B x D).

Afmeting ankerplaat :  60 x 60 x 30 mm (L x B x D).

Stroomafname :  OC-60-D; 96mA@12VDC, 50mA@24VDC.

OC-60-D-T; 113mA@12VDC, 70mA@24VDC.

Gewicht :  700 gram.

Omgevingsklimaat : 0-90°, 85% luchtvochtigheid.

Bestelnummers :

OC-60-D :  Openhoudmagneet, 600N, wand- en vloermontage.

OC-60-D-T :  Openhoudmagneet, 600N, met deurstand signalering,

tijdvertraging wand- en vloermontage.

opstelling voor deur openhouder met tijdvertraging:

OC-12V2-ST :  Voeding 12V, 2A, stekkermodel.

OC-60-D-T :  Openhoudmagneet, 600N, met deurstand signalering, tijdvertraging.

OC-1019-IRS : Infrarood benaderingschakelaar rond 19mm.

OC250BC :  Deurdranger met openingsdemper klasse 6.

oc-60 oPenhoudmagneet
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Kenmerken:

• Elektromagnetische vastzet inrichting voor schuifdeuren.

• Ruststroom (FS spanningsloos ontgrendeld).

• Houdkracht 800N.

• Aluminium opbouw behuizing.

• Inclusief stalen montage rails.

• Ankerplaat zowel horizontaal als vertikaal verstelbaar.

• Met ingebouwde voeding (12V DC en 220V AC).

• Geschikt voor gebruik in diverse profielen.

• Horizontale en verticale afstel mogelijkheden.

• Geen restmagnetisme na ontgrendeling.

• Onderbreek schakelaar voor lokale spanningsonderbreking .

• Ingang voor brandalarminstallatie.

omschrijving:

Elektromagnetische vastzetinrichting specifiek voor schuifdeuren. Opbouwbehuizing vervaardigd uit aluminium en de 

verstelbare montage beugels zijn uitgevoerd in verzinkt staal. Voorzien van onderbreek schakelaar en signalering led 

en ingang voor brandalarm installatie. Aansluitspanning 12VDC of 230VAC. Levering is inclusief montagebeugels voor 

magneet en ankerplaat die daardoor optimaal zowel horizontaal als verticaal afstelbaar zijn.  

Houdkracht bedraagt 800N.

technische gegevens:

Afmeting magneet :   110 x 89 x 56 mm. (L x B x H)

Afmeting ankerplaat : 60 x 38 x 10 mm. (L x B x H)

Houdkracht :  800N.

Ingang ingebouwde voeding :  12V DC of 220V AC.

Stroomafname : 150mA bij 12VDC.

Bestelnummer:

OC-80SD :  Elektromagnetische grendel voor schuifdeuren.

accessoires:

OC-1010 :  Druktoets opbouw.

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

OC-2-NR-G :  Nood verbreek schakelaar.

DMC 21 :  Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4 meter.

OC800 serie : Serie DuoTec codetableau met geïntegreerde kaartlezer.

oc-80-sd oPenhoud magneet voor schuiFdeur



24
Pro Line deurcomponenten

Kenmerken:

• Drukknop voor het realiseren van een impulsschakeling.

• Uitgevoerd als wip schakelaar met auto -reset.

• Robuuste opbouw duroplast behuizing in gebroken wit.

• Sleutel symbool geprint op toets.

• Afgeschermde contacten.

• Getest op 500.000 cycli.

• Potentiaalvrij wisselcontact N/O & N/C.

omschrijving:

Opbouw drukknop voor het realiseren van een impuls schakeling. Robuuste duroplast behuizing in gebroken

wit, voorzien van potentiaalvrij wisselcontact en getest op 500.000cycli.

technische gegevens:

Afmetingen (L x B x D) : 60 x 60 x 15 mm.

Contact :  Impuls, potentiaalvrij max. 10A@250V.

Bestelnummer:

OC -1010 :  Opbouw drukknop gebroken wit met sleutelsymbool.

oc-1010s universeLe druKKnoP

Kenmerken:

• Drukknop voor het realiseren van een impulsschakeling.

• Uitgevoerd als impulsdrukker.

• Smalle, elegante opbouw.

• Uitstekend geschikt voor smalle profielen of deurstijlen.

• Eenvoudige montage.

• Eventueel direct op de kabelgoot te installeren.

• ABS behuizing, wit.

• Getest op 20.000 cycli.

• Potentiaalvrij wisselcontact N/O & N/C.

omschrijving:

Opbouw drukknop voor het realiseren van een impulsschakeling, smalle (23mm)  

behuizing in wit ABS, voorzien van potentiaalvrij wisselcontact, getest op 20.000cycli.

technische gegevens:

Afmetingen :  23 x 76 x 14mm

Contact :  Impuls, potentiaalvrij max. 3A@12VDC.

Bestelnummer:

OC-1010S :  Opbouw drukknop, smal, wit.

oc-1010 universeLe druKKnoP
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Kenmerken:

• Robuuste universele 19 mm druktoetsen.

• Moment contact, uitgang als potentiaal vrij wisselcontact.

• Door 19 mm ronde opbouw overal inpasbaar.

• Voor inbouw in diverse voorplaten of behuizingen.

• Behuizing van buitenring en toets in RVS, overige in ABS.

• Optioneel verlichting naar keuze in rood, groen of blauw.

• Mechanische Levensduur 10.000.000 schakelingen.

• Levensduur contact >1.000.000 schakelingen.

omschrijving:

Universele druktoetsen voor binnentoepassing uitgevoerd als momentcontact. De uitgang is een potentiaal vrij 

wisselcontact van maximaal 5 A@240VAC. De schakelaar is gevat in een ronde 19 mm behuizing voorzien van 

schroefdraad. De buitenzijde is 23 mm van diameter en is optioneel te voorzien van rode, groene of blauwe verlichting . 

De schakelaar is bestand tegen 10.000.000 maal intoetsen Het contact is geschikt voor 1.000.000 schakelingen.

technische gegevens:

Afmeting behuizing :   19 x 35mm.

Contact :  Moment contact, max. 5 A@240VAC.

Optische signalering :  Rood, groen of blauw.

Aansluitspanning :   12VDC +/10% (indien met verlichting)

Stroomafname :  15mA in bedrijf, 25mA in detectie- en schakelmodus.

Bescherming :  IP54.

Bestelnummer:

OC-1019 :  RVS druktoets, standaard, momentcontact.

OC-1019-R :  RVS druktoets, rood verlicht, momentcontact.

OC-1019-G :  RVS druktoets, groen verlicht, momentcontact.

OC-1019-B :  RVS druktoets, blauw verlicht, momentcontact.

OC-1019-VPS :  RVS smalle voorplaat voor 19 mm serie schakelaars, hand- en deurafbeelding,  

afmeting 39 x 115 x 26mm.

OC-1019-VPB :  RVS brede voorplaat voor universele inbouwdoos voor 19 mm serie schakelaars,

hand- en deurafbeelding, afmeting 86 x 86 x 26mm.

OC-1019-VPUK : RVS UK voorplaat voor inbouw 19 mm schakelaars, hand- en deurafbeelding,

afmeting 70 x 115 x 26mm.

oc-1019 19mm serie universeLe druKtoetsen
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Kenmerken:

• Universele benaderingschakelaar werkend op infrarood.

• Werkt geheel contactloos!

• Zeer gebruiksvriendelijk.

• Om een snelle en hygiënische schakeling te realiseren.

• Schakel afstand instelbaar van 30 tot 120mm.

• Instelbaar voor continue- of momentcontact.

• Uitgang als potentiaal vrij wisselcontact.

• Ingebouwde tijd vertraging instelbaar van 0,5 tot 20 seconden.

• De behuizing is van UV bestendig robuust policarbonaat.

• Infrarood is voorzien van eigen codering, geen interventie met andere bronnen.

• Door 19mm ronde opbouw overal in te passen.

• Inbouw mogelijk in diverse voorplaten of behuizingen.

• Zelfregulerende ingebouwde micro controller.

• Optische signalering door 2 kleurige LED.

• Levensduur infrarood sensor 100.000 uur (>10 jaar).

• Levensduur contact >1.000.000 schakelingen.

omschrijving:

Universele infrarood benaderingschakelaar voor binnen toepassing en voorzien van instelling voor moment- of continue 

contact. Instelbaar voor een tijdvertraging van 0,5 tot 20 seconden en schakel afstand van 30 tot 120 mm. De uitgang 

is een potentiaal vrij wisselcontact. De schakelaar is gevat in een ronde 19mm behuizing van UV bestendig policarbonaat 

en voorzien van schroefdraad. De ingebouwde microprocessor is zelflerend en door het gecodeerde signaal niet gevoelig

voor andere infraroodbronnen. De buitenzijde is 23 mm van diameter en is voorzien van een twee kleurige LED.  

De levensduur van de infrarood sensor is 100.000 uur (circa 10 jaar) en het contact is geschikt voor 1.000.000 

schakelingen. 

technische gegevens:

Afmeting IRS behuizing : 19 x 35mm.

Schakelafstand :  Instelbaar van 30 tot 120 mm.

Tijdvertraging :  Instelbaar van 0,5 tot 20 seconden.

Contact :  Instelbaar als moment –of continue contact, max. 1A@24VDC.

Optische signalering : LED rood / groen.

Aansluitspanning :   12VDC +/10%.

Stroomafname :  15mA in bedrijf, 25mA in detectie- en schakelmodus.

Bescherming :  IP54, UV bestendig.

Bestelnummer:

OC-1019-IRS :  Infrarood benaderingschakelaar rond 19mm.

OC-1019-VPS :  RVS voorplaat smal voor 19 mm schakelaars. Voorzien van hand –en deurafbeelding.

Afmeting 39 x 115 x 26 mm.

OC-1019-VPB : RVS voorplaat breed voor gebruik met universele inbouwdoos en voor 19mm schakelaars.

Voorzien van hand –en deurafbeelding. Afmeting 86 x 86 x 26 mm.

OC-1019-VPU : RVS voorplaat UK voor inbouw van 19mm schakelaars. Voorzien van hand –en  

deurafbeelding. Afmeting 70 x 115 x 26 mm

oc-1010-irs-19 inFrarood contactLoZe schaKeLaar
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Kenmerken:

• Benaderingsschakelaar werkend op infrarood.

• Werkt geheel contactloos!

• Zeer gebruiksvriendelijk.

• Om snelle en hygiënische schakeling te realiseren.

• Schakelafstand instelbaar van 30 tot 120 mm.

• Rood / blauwe LED omranding als indicatie.

• Instelbaar voor continue- of momentcontact.

• Uitgang als potentiaal vrij wisselcontact.

• Ingebouwde tijdvertraging instelbaar van 0,5 tot 20 seconden.

• Door compacte 24 mm ronde opbouw overal in te passen.

• Voor inbouw in diverse voorplaten of behuizingen.

• De behuizing is UV bestendig en van robuust policarbonaat en RVS.

• Zelfregulerende Ingebouwde micro controller.

• Optische signalering door 2 kleurige LED omranding

• Levensduur infrarood sensor 100.000 uur (>10 jaar).

• Levensduur contact >1.000.000 schakelingen.

• Infrarood is voorzien van eigen codering, geen interventie met andere bronnen.

omschrijving:

Universele infrarood benaderingschakelaar voor binnentoepassing. Voorzien van instelling voor  

moment- of continue contact en instelling voor tijdvertraging van 0,5 tot 20 seconden.  

De schakelafstand is instelbaar van 30 tot 120 mm. De uitgang is een potentiaal vrij wisselcontact.  

De schakelaar is gevat in een ronde 24 mm behuizing van UV bestendig policarbonaat en voorzien  

van schroefdraad. De ingebouwde microprocessor is zelflerend en door het gecodeerde signaal  

niet gevoelig voor andere infrarood bronnen. De buitenzijde is voorzien van een twee kleurige LED omranding. De levensduur 

van de infrarood sensor is 100.000 uur (circa 22 jaar) en het contact is geschikt voor 1.000.000 schakelingen.

technische gegevens:

Afmeting IRS behuizing : Rond 24mm x 35mm diep.

Schakelafstand : Instelbaar van 30 tot 120 mm.

Tijdvertraging :  Instelbaar van 0,5 tot 20 seconden.

Contact :  Instelbaar als moment – of continue contact, max 1 A@24VDC.

Optische signalering :  LED rood & blauw.

Aansluitspanning :   12VDC +/10%.

Bescherming :  IP54, UV bestendig.

Stroomafname :  15mA in bedrijf, 25mA in detectie- en schakelmodus.

Bestelnummer:

OC-1024-IRS  Infrarood benaderingschakelaar, rond 24mm, LED omranding.

OC-1024-VPS  Smalle voorplaat voor 24mm serie schakelaars, hand –en deurafbeelding,  

afmeting 28x39 x 115mm.

OC-1024-VPB Universele inbouwdoos voorplaat voor 24mm serie schakelaars, hand –en deurafbeelding,  

afmeting 86 x 86mm.

OC-1024-VPU Universele inbouwdoos voorplaat voor 24mm schakelaars, hand –en deurafbeelding,  

afmeting 26 x 70 x 115 mm.

oc-1024-irs inFrarood contactLoZe schaKeLaar
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Kenmerken:

• Nood verbreek schakelaar voor directe activering van elektrische grendels.

• Voor directe onderbreking voedingsspanning bij rustroom vergrendeling.

• Het indrukken zorgt voor blijvend contact tot de reset plaatsvindt.

• De reset functie maakt geen gebruik van breekglaasjes.

• Een veilige activering zonder rondspringend glas.

• Zeer gebruiksvriendelijk, geen hulpmiddelen nodig.

• Volgens EN54-11.

• Eenvoudige installatie.

• Speciale sleutel ten behoeve van test en reset. (bijgeleverd)

• Unieke “plug and play” installatie concept.

• Universeel op- of half in te bouwen.

• Standaard dubbel polig contact.

• Doorzichtige afdekkap optioneel te verkrijgen.

• IP24D.

• Beschikbaar in groen, rood, blauw, wit en geel.

omschrijving:

Opbouw nood verbreek schakelaar voor gebruik in combinatie met  

ruststroom (spanningsloos ontgrendeld) deur vergrendelingen. De nood  

verbreek schakelaar stelt iemand in staat om elektrisch gecontroleerde  

vluchtwegen van binnenuit direct, zonder hulmiddelen of elektronica, te  

kunnen ontgrendelen. De verbreek schakelaar dient direct te worden  

opgenomen in de voedingsspanning van de elektrische grendel.  

Deze installatiewijze is in lijn met EN 13637*. Voldoet aan EN54-11.  

Het indrukken van de schakelaar zorgt voor een continue contact  

( de deur blijft ontgrendeld voor personen die daarna de ruimte moeten  

verlaten) totdat de reset heeft plaatsgevonden middels de daarvoor bestemde sleutel. 

Het plexiglas afdekplaatje wordt na de reset hergebruikt.

technische gegevens:

Afmetingen :  89 x 93 x 27,5 mm (semi-inbouw) 89 x 93 x 59,5 (opbouw)

Contacten :  Dubbel polig potentiaalvrij wisselcontact, max. 2A@30VDC.

Bescherming :  IP24D

Temperatuur bereik :  -30°C tot 70°C

Bestelnummers:

OC-NR-2G : Noodschakelaar dubbel polig, groen ( vluchtweg)

OC-NR-2B : Noodschakelaar dubbel polig, blauw ( ontruiming)

OC-NR-2L :  Noodschakelaar dubbel polig, geel (explosie)

OC-NR-2R : Noodschakelaar dubbel polig, rood (brand)

*Elektrisch gecontroleerde vluchtwegen zijn niet opgenomen in de Europese wetgeving hieromtrent, te weten EN179 en EN1125  

Consulteer altijd lokale autoriteit in verband met het Gebruiksbesluit. Deze noodschakelaar kan in een juiste installatie met een  

ruststroom vergrendeling (spanningsloos ontgrendeld) een alternatief vormen. Voorbereid voor concept norm EN13637.

oc-nr-2 nood verBreeK schaKeLaar met reset Functie
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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 8 mm.

• 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 :  7.5 mm.

Lengte behuizing : OC8810 = 323 mm.

OC8811 = 545 mm.

Openingshoek : Kleiner dan 120° = OC8810.

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

groter dan 20 mm.

Bestelnummer:

OC8810 :  Inbouw kabeldoorvoer L= 323 mm.

OC8811 :  Inbouw kabeldoorvoer L= 545 mm.

oc8810 en oc8811 FLexiBeLe inBouw KaBeL overgang
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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 300 of 500 mm.

• 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.

Kabel lengte :  300 mm (OC-30-DV) of 500 mm (OC-50-DV).

Binnendiameter :  9 mm.

Bestelnummer:

OC-30-DV :  Opbouw kabeldoorvoer 300 mm.

OC-50-DV :  Opbouw kabeldoorvoer 500 mm.

OC-1030-C Opbouw kabeldoorvoer

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:

Kabel lengte :  300 mm.

Binnendiameter mantel : 7 mm.

Maximale kabel dikte :  6 mm.

Bestelnummer:

OC- 1030-C :  Opbouw kabeldoorvoer 300 mm.

OC-10xx :  Opbouw kabeldoorvoer in diverse lengtes op aanvraag inclusief eindkapjes.

oc-30 en oc50-dv oPBouw KaBeLdoorvoer
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Kenmerken:

• Hoogwaardige gestabiliseerde voeding / acculader.

• Voorzien van druppellader voor oplaadbare batterijen.

• Automatische overgang naar accuspanning bij spanningsuitval.(UPS)

• Uitgangssignaal bij overgang naar accuspanning (SKG**/SKG*** specificatie).

• Uitgangssignaal indien batterijspanning te laag wordt.

• Geïntegreerde batterij ontlading voor lange levensduur batterijen.

• Rimpelloze automatische overgang naar accuspanning bij wegvallen netspanning.

• 12 Volt uitgaande spanning instelbaar van 9,7 tot 14,9V.

• 24 Volt uitgaande spanning instelbaar van 22,5 tot 30,5V.

• Secundair en primair beveiligd tegen overspanning en kortsluiting.

• Geproduceerd volgens RoHS standaard (richtlijn beperking gevaarlijke stoffen).

• Conform veiligheidsstandaarden GB4943, EN60950.

• Conform EMC standaard EN55022(B), EN61000(3-2,3) (4-2,3,4,5,6,8,11).

• Gevat in geperforeerde staal/aluminium behuizing.

omschrijving:

Gestabiliseerde voeding / acculader 12 / 24Volt, respectievelijk 11 / 5,5 Ampère. Voorzien van druppel lader

voor oplaadbare batterijen. Rimpelloze automatische overgang naar accuspanning bij wegvallen

netspanning (UPS). Voorzien van signalering voor batterij voeding en lage batterijspanning. Geïntegreerde

batterij ontlading. Aparte batterij laadspanning en uitgaande instelbare voedingspanning. Geproduceerd

conform RoHS, veiligheidsstandaarden EN60950 en EMC standaard 61000 (3-2,3) (4-2,3,4,5,6,8,11). Levering

exclusief batterijen in geperforeerde plaatstalen / aluminium behuizing.

technische gegevens:

Primair :  230V 50/60HZ.

Secundair :  13.8V 11.5 A. (OC-12V-5AL).

27.6V 5.5A. (OC-24V-5AL).

Batterij voeding : 13,3V, 0,5A (OC-12V-5AL).

27,1V, 0,5A (OC-24V-5AL).

Voeding :  Instelbaar van 9,7 tot 14,9V, 11,5A (OC-12V-11AL).

:  Instelbaar van 22,5 tot 30,5V, 5,5A (OC-24V-5AL).

Rimpel :  < + 0,5%.

Afmeting voeding :   51 x 99 x 195 (d x b x h mm).

Afmeting optionele kast : 260 x 250 x 70 (d x b x h mm).

Omgevingsklimaat :   -10 tot +50°C, 20 tot 90% luchtvochtigheid, niet condenserend.

artikelnummers en toebehoren:

OC-12V-11AL :  Voeding / acculader 12V /11 A met acculader.

OC-24V-5AL :  Voeding / acculader 24V /5,5A met acculader.

OC-12V-11AL-K : Voeding / acculader 12V/11A met acculader in kast, incl. sabotagecontact.

OC-24V-5AL-K :  Voeding / acculader 24V/5,5A met acculader in kast, incl. sabotagecontact.

OC-12-7-VD :  Accu 12V, 7A/h.

voeding – accuLader oc-12/24v 11 / 5,5 amP.
gestaBiLiseerde voeding / accuLader
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Kenmerken:

• Compacte gestabiliseerde voeding met uitstekende eigenschappen.

• Verzorgt aansluitspanning voor elektrische apparatuur.

• Primair 230VAC, tolerantie + 10%.

• Secundair 12VDC, 2Amp.

Secundair 24VDC, 1Amp.

• Rimpel +0,5%, -3%

• Frequentie 50/60Hz

• Bescherming tegen overbelasting; afschakeling bij max.150%.

• Bescherming tegen te hoog voltage; afschakeling bij 130%.

• Bescherming tegen spanningspieken.

omschrijving:

12V - 2 Ampère of 24VDC - 1 Ampère gestabiliseerde voeding uitvoering stekkermodel. Voor het verzorgen van 

aansluitspanning van diverse apparatuur werkend op 12VDC of 24VDC. Voorzien van zekeringen tegen overbelasting, te 

hoog voltage en piekspanningen. Wordt compleet geleverd met netspanningsnoer.

technische gegevens:

Afmetingen :  95 x 52 x 32 (l x b x h mm).

Gewicht :  200 gram.

Primair :  100~230VAC, 50/60Hz, +10%.

Secundair :  12VDC, 2Amp .

24VDC, 1Amp.

Rimpel :  +0,5%, -3%.

Zekeringen :  Overbelasting, te hoog voltage, piekspanning.

Werkomgeving : 0 tot 40°C, 10 tot 90%RH luchtvochtigheid.

Bestelnummer:

OC-12V2 :  Voeding 12V - 2A stekkermodel.

OC-24V1 :  Voeding 24V - 1A stekkermodel.

oc-12v2-st voeding 12vdc 2 amP. steKKermodeL

oc-24v1-st voeding 24vdc 1 amP. steKKermodeL
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Kenmerken:

• Zeer doordachte zender / ontvanger combinatie.

• Voor het op afstand aansturen van (garage) deuren, rolluiken, slagbomen etc.

• Zeer veilige “rolling code” met 64 biljoen combinatie mogelijkheden.

• Twee relais uitgangen.

• Behuizing ontvanger en zender is slagvast, robuust en weersbestendig.

• Schuivend venster beschermt tegen het ongewenst drukken op de drukknoppen.

• Geheugen beschermt tegen het verlies van data bij stroom uitval.

• Naar keuze standaard uitgevoerd met mifare of proximity chip voor andere systemen.

• Zenders voorzien van ID nummer voor ondersteuning van het programmeren.

• Ontvanger kan tot 80 zenders controleren.

• Maximum afstand tussen ontvanger en zender 50 meter.

• Akoestisch signaal en led indicatie.

omschrijving:

2 kanaals zender / ontvangercombinatie, gevat in waterdichte en brandvrije behuizing. De reikwijdte is 50

meter waarin elke aansturing kan gebeuren op eender welke applicatie. De twee drukknoppen op de

zender worden beschermd door een schuif venster. De Ontvanger is voorzien van twee relais contacten. Het

signaal wordt beschermd door een gecodeerd algoritme met “een rolling code”. Het systeem is heel

gemakkelijk te programmeren en te integreren. De zenders zijn naar keuze te voorzien van een mifare chip

(13,56MhZ) of proximity chip (EM125). Levering is per verpakking één ontvanger en 2 zenders inclusief

batterij.

technische gegevens:

Aansluitspanning :   12Vdc

Tolerantie :  +-15%

Inschakelstroom :  55mA

Reikwijdte :  50 meter

Frequentie :  315Mhz

Werking temperatuur :  -10°C / 80°C

Contacten :  2 relais contacten

Afmetingen ontvanger : 90 x 60 x 22mm (L x B x H)

artikelnummers:

OC-1020-ZO-PX :  Zender ontvanger combinatie, 2-kanaals, proximity.

OC-1020-ZO-MF : Zender ontvanger combinatie, 2-kanaals, mifare.

OC-1020-Z-PX :  Zender separaat, 2-kanaals, proximity chip.

OC-1020-Z-MF :  Zender separaat, 2-kanaals, mifare chip.

oc-1020-Zo 2 KanaaLs Zender / ontvanger comBinatie



34
Pro Line deurcomponenten

Kenmerken:

• Eenvoudig, effectief systeem voor maximaal 1000 gebruikers, tot acht groepen van verschillende gebruikers.

• Voor het gecontroleerd aansturen van toegangsdeuren, hekken, poorten of apparatuur voor geautoriseerde gebruikers.

• Voor entreedeuren, magazijn, bibliotheek, archief, technische ruimte, etc.

• DuoTag: codetableau met geïntegreerde kaartlezer.

• Keuze uit standaard proximity of mifare lezer.

• Ter plaatse eenvoudig codes en kaarten individueel toevoegen en verwijderen.

• Weersbestendige, brandvrije en slagvaste policarbonaat behuizing.

• Verlichte en slijtvaste RVS druktoetsen.

• Varianten voor in netwerk of stand alone verkrijgbaar.

• Stand alone versie met datasignaal naar stuureenheid (SKG*/** specificatie).

• Compacte stuureenheid eenvoudig te integreren.

• Duo LED Indicatie.

• Twee relais contacten (bijv. aansturing en gijzelingsalarm).

• Ingang druktoets.

• Geïntegreerde tijdvertraging instelbaar van 0 tot 99 sec.

• Sabotage contact.

• Lees afstand proximity afstand 15cm , mifare 5 cm.

• Vijf verschillende openingsmethodes:  - Met code.

- Met proximity kaart.

- Met code en proximity kaart.

- Met code of proximity kaart.

- Met special code (Alarm code ingeval van bijv. gijzeling).

omschrijving:

Toegangsverlening met 1000 geheugen plaatsen middels code of kaart. Bediening op 5 manieren: met code, met 

kaart, met code en kaart, met code of kaart en speciale code met toegewezen extra relaisuitgang voor bijvoorbeeld een 

activering van overval- of gijzelingsalarm. Indien een gebruiker code en kaart dient toe te passen zijn 500 gebruikers 

mogelijk. Antraciet kleurige behuizing in slagvast, brandvrij en weerbestendig kunststof. Data signaal tussen controller 

en tableau voorkomt kortsluiting door manipulatie van buitenaf (SKG*/** specificatie) Voorzien van 2 uitgangen: voor 

aansturing- en gijzelingscode, ingang druktoets, LED communicatie. Levering bestaande uit tableau, 30cm kabel en 

stuureenheid. Let op! Systeem en ontgrendeling dienen ieder een eigen voedingsbron te hebben.

technische gegevens:

Aansluitspanning :   12Vdc.

Tolerantie :  +-10%.

Inschakelstroom :  150 mA.

Lees afstand :  Proximity 15 cm : Mifare 5 cm.

Contacten :  2 ralais contacten, potentiaalvrij, 2A@12V.

Afmetingen voorplaat : 107L x 80Br x 18H(mm).

Bestel nummers:

OC-800-PX-ST :  DuoTag proximity code tableau.

OC-800-MF-ST :  DuoTag mifare code tableau.

OC-800-PX-WO :  DuoTag proximity code tableau wiegand output, 26 bit of 34 bit.

OC-800-MF-WO :  DuoTag mifare code tableau wiegand output, 26 bit of 34 bit.

oc-800 duotag serie stand aLone systeem
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accessories:

Kaarten & tag’s:

OC-PXT :  Proximity tag als sleutel hanger kleur blauw.

OC-PXT-N :  Proximity tag met nummer als sleutel hanger kleur zwart.

OC-PXK :  Proximity kaart standaard ISO.

OC-800-PXK :  Proximity kaart ISO.

OC-800-MFT :  Mifare tag.

OC-800-MFK :  Mifare kaart ISO.

OC-1020-ZO-PX :  Zender ontvanger combinatie met zenders voorzien van proximity chip.

OC-1020-ZO-MF : Zender ontvanger combinatie met zenders voorzien van mifare chip.

toebehoren:

OC-NR-2G :  Nood onderbreekschakelaar groen, met reset, dubbel polig

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

OC-1010-19 serie : Serie met druktoetsen of proximity schakelaars met RVS behuizing bedrukt.

DMC 21 :  Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4 meter.

elektrische vergrendelingen:

OC-300-RVS :  Elektrische magnetische deurgrendel voor enkele naar buitendraaiende deuren, poorten 

of schuifhekken. Signalering op grendelstand. Houdkracht 2.700N.

OC-GS-PX : ProxCilinder, 125KhZ.

OC360G : Elektrische deuropener serie MINI met schootgeleiding, ruststroom.

OC160G : Elektrische deuropener serie MINI met schootgeleiding, arbeidsstroom
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Kenmerken:

• Eenvoudig en effectief systeem voor maximaal 1000 gebruikers.

• Voor het gecontroleerd aansturen van toegangsdeuren, hekken, poorten

of apparatuur voor geautoriseerde gebruikers.

• Typische toepassingen: entreedeuren, magazijn, bibliotheek, archief,

technische ruimte, etc.

• DuoTag: een codetableau met geïntegreerde kaartlezer.

• Keuze uit standaard proximity of mifare lezer.

• Acht groepen van verschillende gebruikers mogelijk.

• Ter plaatse eenvoudig codes en kaarten individueel toevoegen en

verwijderen.

• Verloren kaarten zijn via het kaartnummer op het tableau te verwijderen.

• Weersbestendig IP54.

• Verlichte en slijtvaste RVS druktoetsen.

• Duo LED Indicatie.

• Twee relais contacten (bijv. aansturing en gijzelingsalarm).

• Ingang druktoets.

• Geïntegreerde tijdvertraging instelbaar van 0 tot 99 sec.

• Voorzien van sabotage contact.

• Lees afstand voor proximity afstand 15cm

• Vijf verschillende openingsmethodes:  - Met code.

- Met proximity kaart.

- Met code en proximity kaart.

- Met code of proximity kaart.

- Met special code (Alarm code ingeval van bijv. gijzeling).

omschrijving:

Toegangsverlening met 1000 geheugenplaatsen middels code of kaart. Bediening op 5 manieren: met code, met kaart, 

met code en kaart, met code of kaart en speciale code met toegewezen extra relaisuitgang voor bijvoorbeeld activering 

van een overval- of gijzelingsalarm. Indien een gebruiker een code en kaart dient toe te passen zijn 500 gebruikers 

mogelijk. Roestvrijstalen voorplaat voorzien van LED verlichting. Voorzien van 2 uitgangen voor een aansturing- en 

gijzelingscode, Ingang druktoets, LED communicatie. Levering bestaande uit tableau, 30cm kabel en stuureenheid.

technische gegevens:

Aansluitspanning :   12Vdc.

Tolerantie :  +-10%.

Inschakelstroom :  150 mA.

Lees afstand :  Proximity 15 cm : Mifare 5 cm.

Contacten :  2 ralais contacten, potentiaalvrij, 2A@12V.

Afmetingen voorplaat : 107 x 80 x 18mm (L x B x H).

Bestel nummers:

OC-800-PX-VPB :  DuoTag proximity code tableau, inbouw RVS front.

OC-800-MF-VPB : DuoTag mifare code tableau, inbouw RVS front.

oc-800-vPB duotag serie stand aLone systeem
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accessories: 

Kaarten & tag’s:

OC-PXT :  Proximity tag als sleutel hanger kleur blauw.

OC-PXT-N :  Proximity tag met nummer als sleutel hanger kleur zwart.

OC-PXK :  Proximity kaart standaard ISO.

OC-800-PXK :  Proximity kaart ISO.

OC-800-MFT :  Mifare tag.

OC-800-MFK :  Mifare kaart ISO.

OC-1020-ZO-PX :  Zender ontvanger combinatie met zenders voorzien van proximity chip.

OC-1020-ZO-MF : Zender ontvanger combinatie met zenders voorzien van mifare chip.

toebehoren:

OC-NR-2G :  Nood onderbreekschakelaar groen, met reset, dubbel polig

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

OC-1010-19 serie : Serie met druktoetsen of proximity schakelaars met RVS behuizing bedrukt.

DMC 21 :  Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4 meter.

elektrische vergrendelingen:

OC-300-RVS :  Elektrische magnetische deurgrendel voor enkele naar buitendraaiende deuren, poorten 

of schuifhekken. Signalering op grendelstand. Houdkracht 2.700N.

OC-GS-PX : ProxCilinder, 125KhZ.

OC360G : Elektrische deuropener serie MINI met schootgeleiding, ruststroom.

OC160G : Elektrische deuropener serie MINI met schootgeleiding, arbeidsstroom.
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Kenmerken:

• Met een code eenvoudig ontgrendelen van kastdeuren, postkasten, lades, vitrines,

opbergboxen of andere meubelstukken.

• Bijzonder geschikt als “automaten cilinder “ met code.

• Elegante 31mm draaiknop in satijn chroom.

• Code bestaat uit drie cijfers.

• Code voorkomt uitgifte van sleutels.

• Code is zeer gebruiksvriendelijk, men hoeft er niets bij te pakken.

• Code heeft men altijd bij zich.

• Code kost niets.

• Code is alleen te wijzigen door degene die de code weet.

• Code is ter plaatse te wijzigen.

• 1000 mogelijke combinaties.

• Voor drie verschillende plaat- of deurdiktes.

• Behuizingen en onderdelen van gietmetaal.

• Geschikt voor buitengebruik.

omschrijving:

Compleet meubelslot met code ontgrendeling geschikt als automaten cilinder. Voor het

ontgrendelen met een code van kastdeuren, postkasten, lades, vitrines, opbergboxen of andere

meubelstukken. De code bestaat uit 3 cijfers en is op de cilinder te wijzigen als men de oude code

weet. Levering inclusief vlakke lip, verpakking per 10 stuks.

technische gegevens:

Diameter buitenknop :  31 mm.

Dikte buitenknop :  14 mm.

Max. deur- of plaatdikte : 14 mm, 19 mm of 26 mm.

Diameter cilinder :   19 mm.

Bestelnummers:

OC-MCS-3 :  Meubel codeslot, 3 codes, tot 14mm deurdikte.

OC-MCS-3-19 :  Meubel codeslot, 3 codes, tot 19mm deurdikte.

OC-MCS-3-26 :  Meubel codeslot, 3 codes, tot 26mm deurdikte.

oc-mcs meuBeL codesLoten
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Kenmerken:

• Universele sluisbesturing voor 2 deuren.

• Compacte afmetingen.

• Oplossing direct leverbaar.

• Geschikt voor toegang naar waarderuimte of cleanroom.

• Diverse configuraties denkbaar, zoals onderlinge koppelingen voor meerdere deuren.

omschrijving:

Standaard 2 deur sluis besturing voor het realiseren van een elektrische sluiswerking op arbeidsstroom, ruststroom 

of een combinatie van één van beide. 2x ingang voor potentiaalvrije contacten stand signalering, 2x Ingang voor 

potentiaalvrije contacten schakelaars, uitgang voor spoelen elektrische vergrendelingen.

technische gegevens:

Ingaande contacten standsignalering :  Twee.

Ingang druktoets, impulsgevers : Twee.

Uitgang :  Twee.

Contacten :  Max. 2@24VDC.

Afmeting :  60 x 70 x 18 mm.

Bestelnummer:

OC-SB2 : Print sluis besturing voor twee deuren.

oc-sB2 universeLe sLuis Besturing
[2 deuren, arBeidsstroom / ruststroom] 
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