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Introductie Top Line Magneten
Top Line magneten & accessoires
• DynaCare* levenslang garantie op constructie van de elektromagnetische grendels.
• Modellen OC-2280, OC-2500 en OC-3000 zijn voorzien Lexan behuizing voor de ankerplaat voor een nette afwerking,
akoestische demping en geïntegreerde deurstandsignalering.
• Modellen OC-2280, OC-2500 en OC-3000 hebben een behuizing uit één stuk gefreesd aluminium voor zeer nette
afwerking en stabiele montage.
• Model OC-2280 heeft 5.500N houdkracht bij minimaal verlies aan doorloophoogte (45mm).
• Optioneel geïntegreerde detectie op 100% aangetrokken ankerplaat
*Vraag naar de voorwaarden
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OC-2013
Serie opbouw elektromagnetische vergrendelingen
Voor buitentoepassing.
Kenmerken:
• Hoge kwaliteit elektromagnetische vergrendeling.
• Integratie in elk toegangscontrolesysteem.
• Ontwikkeld voor moeilijke gebruiksomstandigheden.
• Magneetdeel en ankerplaat zijn voorzien van een nylon coating.
• Bij een juiste installatie levenslang garantie.
• Grote houdkracht van 5.500 N.
• Behuizing is CNC gefreesd.
• Ankerplaat is gevat in een lexan behuizing voor flexibele ophanging en akoestische demping.
• Optionele betrouwbare grendelstand signalering: DYN sensor detecteert of de ankerplaat 100% aangetrokken is.
• Door ontbreken van bewegende delen is de grendel onderhoudsarm en geschikt voor frequent gebruik.
• Eenvoudige montage in bestaande situaties.
• Geen restmagnetisme na ontgrendeling.
• In diverse uitvoeringen en met diverse opties leverbaar.
Omschrijving:
Hoogwaardige opbouw elektromagnetische deurgrendel werkend volgens het ruststroom principe (spanningsloos
ontgrendelt). Houdkracht 5.500 N. Geschikt voor buitengebruik. Alle aluminium onderdelen zijn geanodiseerd. De
ankerplaat en het magneetdeel zijn voorzien van een nylon coating. De ankerplaat kan flexibel worden opgehangen in de
lexan behuizing welke tevens zorgt voor een akoestische demping. Indien gemonteerd volgens de fabriekshandleiding
wordt een levenslange garantie afgegeven. Optioneel leverbaar met DYN sensor voor grendelstand signalering. Deze
DYN sensor detecteert of de ankerplaat is aangetrokken. Deze signaleringen is potentiaalvrij uitgevoerd.
Technische gegevens:
Houdkracht :

5.500 N.

Afmetingen :

3000: 38 x 64 x 240mm (D x H x B)

Spanning :

12 of 24 V AC/DC instelbaar.

Stroomafname :

420mA@12VDC, 210mA@24VDC

Signalering :

Potentiaalvrij wisselcontact 0,25A @24V.

Opmerking:
Elektrisch gecontroleerde vluchtwegen zijn niet opgenomen in de Europese wetgeving hieromtrent (EN179 en EN1125).
Consulteer altijd de lokale autoriteit in verband met het gebruiksbesluit artikel 1.4. Indien opgenomen in de vluchtweg
altijd in combinatie met nood onderbreekschakelaar OC-NR-2G. Deze nood verbreekschakelaar is goedgekeurd volgens
EN54-11.
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Bestelnummers:
OC-2013

Elektromagnetische vergrendeling. 5.500N houdkracht. Voor schuifpoorten of enkele, naar
buiten draaiende draaihekken.

Opties:
DYN: :

Geïntegreerde grendelstand signalering (ankerplaat aangetrokken) potentiaalvrij
wisselcontact.

OC-GLB-Z: :

Verstelbaar Z profiel voor montage OC2013 op een naar buitendraaiend hekvleugel.

OC-GLB-L :

Profielen voor haakse montage op schuifhekken.

RWE :

Uitgang van bekabeling aan de achterzijde.

Montage met GLB-Z

Montage met GLB-L

Accessoires:
OC-12/24V : Gestabiliseerde voeding / acculader 5.5Amp.(12v) en 11Amp.(24v).
OC-1010 : Druktoets opbouw.
OC-1019 serie : Infrarood schakelaar inbouw, RVS voorplaat.
OC-2-NR-G : Nood verbreekschakelaar.
OC-30-DV : Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVS afgewerkt.
OC8810/11 : Inbouw kabel overgang.
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OC-2280
Serie opbouw elektromagnetische vergrendelingen.
Kenmerken:
• Hoge kwaliteit elektromagnetische vergrendeling.
• Integratie in elk toegangscontrolesysteem.
• Bij een juiste installatie levenslange garantie.
• Grote houdkracht van 550 KG in kleinst mogelijke afmetingen (slechts 53mmhoogte!)
• Stabiele behuizing uit één stuk gefreesd aluminium, geanodiseerd
• Ankerplaat is gevat in een Lexan behuizing voor flexibele ophanging en akoestische demping.
• Optionele betrouwbare grendelstand signalering: DYN sensor detecteert of de ankerplaat aangetrokken is.
• Optioneel met geïntegreerde deurstand signalering.
• Door ontbreken van bewegende delen onderhoudsarm en geschikt voor frequent gebruik.
• Eenvoudige montage in bestaande situaties.
• Geen restmagnetisme na ontgrendeling.
• In diverse uitvoeringen en met diverse opties leverbaar.
• Levenslange garantie.
Omschrijving:
Hoogwaardige opbouw elektromagnetische deurgrendel werkend volgens het ruststroom principe (spanningsloos
ontgrendelt). Houdkracht 6000N. Doordat de behuizing uit één stuk aluminium gefreesd is, kan een stabiele opbouw
gerealiseerd worden. Alle aluminium onderdelen zijn geanodiseerd. De ankerplaat kan flexibel worden opgehangen in de
Lexan behuizing. Deze zorgt tevens voor een akoestische demping. Indien gemonteerd volgens de fabriekshandleiding
wordt levenslang garantie afgegeven. Optioneel leverbaar met DYN sensor voor grendelstand signalering in combinatie
met DSM geïntegreerde deurstand signalering. De DYN sensor detecteert of de ankerplaat is aangetrokken. Beide
signaleringen zijn gescheiden potentiaalvrij uitgevoerd.
Technische gegevens:
Houdkracht :

5500 N (550 KG.)

Afmetingen :

B x H x D in mm 324x53x38 (2280) 648x53x38 (2282)

Spanning :

12 of 24 V AC/DC instelbaar.

Stroom afname :

2280: 0,68A @ 12V / 0,34A @ 24V

:

2282: 1,26A @ 12V / 0,68A @ 24V

Signaleringen :

Potentiaalvrij wisselcontact, 0,25A @24V.

Opmerking:
Elektrisch gecontroleerde vluchtwegen zijn niet opgenomen in de Europese wetgeving hieromtrent (EN179 en EN1125).
Consulteer altijd lokale autoriteit in verband met het gebruiksbesluit artikel 1.4. Indien opgenomen in de vluchtweg altijd
in combinatie met nood onderbreekschakelaar OC-NR-2G.
Deze nood verbreekschakelaar is goedgekeurd volgens EN54-11.
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Opmerking:
Elektrisch gecontroleerde vluchtwegen zijn niet opgenomen in de Europese wetgeving hieromtrent (EN179 en
EN1125). Consulteer altijd lokale autoriteit in verband met het gebruiksbesluit artikel 1.4. Indien opgenomen in de
vluchtweg altijd in combinatie met nood onderbreekschakelaar OC-NR-2G.
Deze nood verbreekschakelaar is goedgekeurd volgens EN54-11.
Bestelnummers:
OC-2280

Elektromagnetische vergrendeling.
5500 N houdkracht. Voor een 		
enkele naar buiten draaiende deur.

OC-2280-TJ

Elektromagnetische vergrendeling.
5500 N houdkracht. Voor een 		
enkele naar binnen draaiende 		
deur. Met verstelbaar Z profiel.

OC-2282

Elektromagnetische vergrendeling.
5500 N houdkracht per magneet.
Voor dubbele naar buiten 		
draaiende deuren.

OC-2282-TJ

Elektromagnetische vergrendeling.
5500 N houdkracht per magneet.
Voor dubbele naar buiten 		
draaiende deuren. Met verstelbare
Z profielen.

Opties:
LED :

Rood / groene LED signalering in behuizing 2280.

LED-2 :

Rood / groene LED signalering in behuizing 2282.

HSM :

Deurstand signalering en grendelstand signalering (ankerplaat juist aangetrokken) voor de
2280 serie, gescheiden potentiaal vrije wisselcontacten.

HSM2 :

Deurstand signalering en grendelstand signalering (ankerplaat juist aangetrokken) voor 2282
serie, gescheiden potentiaal vrije wisselcontacten.

VLH :

Verlengde behuizing voor het esthetisch uitvullen van de dagmaat.
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Accessoires:
OC-2280-HDB :

Glasdeur armatuur.

OC-7080 :

Externe instelbare tijdvertraging.

OC-NR-2B :

Nood verbreekschakelaar blauw, opbouw, dubbel polig met reset.

OC-NR-2G :

Nood verbreekschakelaar groen, opbouw, dubbel polig met reset.

OC-65 :

Aluminium drukschakelaar, verlichte tekst “OPEN” of “EXIT”.

OC-6451 :

Sensor balk, optische en mechanische potentiaal vrije uitgang.

OC-12/24V :

Gestabiliseerde voeding / acculader 5.5Amp.(12v) en 11Amp.(24v).

OC-1010 :

Druktoets opbouw.

OC-1019serie :

Infrarood schakelaar inbouw, RVS voorplaat.

OC-2-NR-G :

Nood verbreekschakelaar.

OC-30-DV :

Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVS afgewerkt.

OC8810/11 :

Inbouw kabel overgang.
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OC-2500
Serie opbouw elektromagnetische vergrendelingen.
Kenmerken:
• Hoge kwaliteit elektromagnetische vergrendeling.
• Integratie in elk toegangscontrolesysteem.
• Bij een juiste installatie levenslange garantie.
• Grote houdkracht van 3.000N in kleinst mogelijke afmetingen
(slechts 45mm hoogte!)
• Zeer stabiele behuizing uit één stuk gefreesd aluminium
• Ankerplaat is gevat in een lexan behuizing voor flexibele
ophanging en akoestische demping.
• Optionele betrouwbare grendelstand signalering: DYN sensor detecteert of de ankerplaat aangetrokken is.
• Optioneel met geïntegreerde DSM deurstand signalering.
• Door ontbreken van bewegende delen onderhoudsarm en geschikt voor frequent gebruik.
• Eenvoudige montage in bestaande situaties.
• Geen restmagnetisme na ontgrendeling.
• In diverse uitvoeringen en met diverse opties leverbaar.
• Levenslange garantie.*
Omschrijving:
Hoogwaardige opbouw elektromagnetische deurgrendel werkend volgens het ruststroom principe (spanningsloos
ontgrendelt). Houdkracht 3.000N. Doordat de behuizing uit één stuk aluminium gefreesd is, kan een stabiele opbouw
gerealiseerd worden. Alle aluminium onderdelen zijn geanodiseerd. De ankerplaat kan flexibel worden opgehangen in
de lexan behuizing. Deze zorgt tevens voor een akoestische demping. Indien gemonteerd volgens de fabriekshandleiding
wordt levenslang garantie afgegeven. Optioneel leverbaar met DYN sensor voor grendelstand signalering in combinatie
met DSM geïntegreerde deurstand signalering. De DYN sensor detecteert of de ankerplaat is aangetrokken. Beide
signaleringen zijn gescheiden potentiaalvrij uitgevoerd.
Technische gegevens:
Houdkracht :

3.000 N (300 KG.)

Afmetingen :

B x H x D in mm 268x45x32 (2500) 536x45x32 (2502)

Spanning :

12 of 24 V AC/DC instelbaar.

Stroom afname :

2500: 0,50A @ 12V / 0,25A @ 24V.

:

2502: 1,00A @ 12V / 0,50A @ 24V.

Signaleringen :

Potentiaalvrij wisselcontact, 0,25A @24V.

.
Opmerking:
Elektrisch gecontroleerde vluchtwegen zijn niet opgenomen in de Europese wetgeving hieromtrent (EN179 en EN1125).
Consulteer altijd lokale autoriteit in verband met het gebruiksbesluit artikel 1.4. Indien opgenomen in de vluchtweg altijd
in combinatie met nood onderbreekschakelaar OC-NR-2G.
Deze nood verbreekschakelaar is goedgekeurd volgens EN54-11.
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Bestelnummers:
OC-2511

Elektromagnetische vergrendeling.
3000 N houdkracht. Voor een enkele
naar buiten draaiende deur.

OC-2511-TJ

Elektromagnetische vergrendeling.
3000 N houdkracht. Voor een enkele
naar binnen draaiende deur. Met verstelbaar Z profiel.

OC-2522

Elektromagnetische vergrendeling.
3000 N houdkracht per magneet.
Voor dubbele naar buiten draaiende deuren.

OC-2522-TJ

Elektromagnetische vergrendeling.
3000 N houdkracht per magneet.
Voor dubbele naar buiten draaiende deuren.
Met verstelbare Z profielen.

Opties:
HSM :

Deurstand signalering en grendelstand signalering (ankerplaat aangetrokken)
voor 2511 serie, gescheiden potentiaal vrije wisselcontacten.

HSM-2 :

Deurstand signalering en grendelstand signalering (ankerplaat aangetrokken)
voor 2522 serie, gescheiden potentiaal vrije wisselcontacten.

LED :

Rood / groene LED signalering in behuizing 2500.

LED-2 :

Rood / groene LED signalering in behuizing 2502.

VLH :

Verlengde behuizingen op aanvraag. Zie ook VLH documentatie.

ATS

Anti tamper switch, sabotage detectie.

Accessoires:
OC-2280-HDB :

Glasdeur armatuur.

OC-7080 :

Externe instelbare tijdvertraging.

OC-NR-2B :

Nood verbreekschakelaar blauw, opbouw, dubbel polig met reset.

OC-NR-2G :

Nood verbreekschakelaar groen, opbouw, dubbel polig met reset.

OC-65 :

Aluminium drukschakelaar, verlichte tekst “OPEN” of “EXIT”.

OC-6451 :

Sensor balk, optische en mechanische potentiaal vrije uitgang.

OC-12/24V :

Gestabiliseerde voeding / acculader 5.5Amp.(12v) en 11Amp.(24v).

OC-1010 :

Druktoets opbouw.

OC-1019serie :

Infrarood schakelaar inbouw, RVS voorplaat.

OC-2-NR-G :

Nood verbreekschakelaar.

OC-30-DV :

Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVS afgewerkt.

OC8810/11 :

Inbouw kabel overgang.
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OC-2600
Serie inbouw elektromagnetische vergrendelingen.
Voor in schuifdeuren of speciale armaturen.
Kenmerken:
• Hoge kwaliteit elektromagnetische vergrendeling.
• Integratie in elk toegangscontrolesysteem.
• Voor inbouwtoepassingen bij schuifdeuren en draaideuren.
• Bij een juiste installatie levenslang garantie.
• Houdkracht van 3.000N in kleinst mogelijke afmetingen.
• Optionele betrouwbare grendelstand signalering; DYN sensor detecteert of de ankerplaat aangetrokken is.
• Eenvoudige montage.
• Optioneel met montage materiaal voor inbouw van de ankerplaat in holle deuren.(AMB)
• Optioneel met montage plaatjes voor inbouw in bestaande kozijnen. (MB)
• Door ontbreken van bewegende delen onderhoudsarm en geschikt voor frequent gebruik.
• Geen restmagnetisme na ontgrendeling.
• Laag stroomverbruik.
• Zowel horizontaal als vertikaal te plaatsen.
Omschrijving:
Hoogwaardige inbouw elektromagnetische deurgrendel werkend volgens het ruststroom principe (spanningsloos
ontgrendeld). Houdkracht 3000N.
Door zijn geringe breedte en diepte is deze magneet in vrijwel elk profiel toe te passen.
De aluminium onderdelen zijn geanodiseerd. De ankerplaat kan door zijn bevestiging flexibel worden opgehangen. Indien
gemonteerd volgens de fabriekshandleiding wordt levenslang garantie afgegeven. Optioneel leverbaar met DYN sensor
voor grendelstand signalering. De DYN sensor detecteert of de ankerplaat 100% is aangetrokken. Het realiseren van
een deurstand signalering is mogelijk met een separaat DMC contact. (zie opties) Beide signaleringen zijn potentiaalvrij
uitgevoerd.
Technische gegevens:
Houdkracht :

3000N.

Afmetingen :

188x38x28. (B x H x D in mm)

Spanning :

12 of 24 V AC/DC instelbaar.

Stroomafname :

0,50A @ 12V / 0,25A @ 24V.

Signaleringen :

Potentiaalvrij wisselcontact, 0,25A @24V.
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Bestelnummers:
OC-2600 : Elektromagnetische vergrendeling, 3.000N houdkracht voor schuifdeuren of inbouw in kozijnstijl
Opties:
DYN :

Grendelstand signalering (aangetrokken ankerplaat), potentiaal vrij wisselcontact.

AMB :

Montage materiaal voor inbouw van de ankerplaat in een holle deur.

MB :

Montage plaatjes (aluminium) voor inbouw in bestaande kozijnen.

		MB montagemateriaal
Ankerplaat (standaard levering)

		AMB montageblok

Accessoires:
OC-12/24V :

Gestabiliseerde voeding / acculader 5.5Amp.(12v) en 11Amp.(24v).

OC-1010 :

Druktoets opbouw.

OC-1019serie :

Infrarood schakelaar inbouw, RVS voorplaat.

OC-2-NR-G :

Nood verbreekschakelaar.

OC-30-DV :

Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVS afgewerkt.

OC8810/11 :

Inbouw kabel overgang.

DMC 21 :

Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm.
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OC-3000
Serie opbouw elektromagnetische vergrendelingen.
Kenmerken:
• Hoge kwaliteit elektromagnetische vergrendeling.
• Integratie in elk toegangscontrolesysteem.
• Bij een juiste installatie levenslang garantie*
• Grote houdkracht van 7000 N.
• Behuizing is CNC gefreesd uit één stuk aluminium.
• Fast Trac montage. Verkort de montage tijd tijdens installatie.
• Ankerplaat is gevat in een lexan behuizing voor flexibele ophanging en akoestische demping.
• Optionele betrouwbare grendelstand signalering: DYN sensor detecteert of de ankerplaat aangetrokken is.
• Optioneel met geïntegreerde deurstand signalering.
• Door ontbreken van bewegende delen onderhoudsarm en geschikt voor frequent gebruik.
• Eenvoudige montage in bestaande situaties.
• Geen restmagnetisme na ontgrendeling.
• In diverse uitvoeringen en met diverse opties leverbaar.
Omschrijving:
Hoogwaardige opbouw elektromagnetische deurgrendel werkend volgens het ruststroom principe (spanningsloos
ontgrendelt). Doordat de behuizing uit één stuk aluminium gefreesd is kan een stabiele opbouw gerealiseerd worden.
Alle aluminium onderdelen zijn geanodiseerd. De ankerplaat kan flexibel worden opgehangen in de lexan behuizing welke
tevens zorgt voor een akoestische demping. Indien gemonteerd volgens de fabriekshandleiding wordt een levenslange
garantie afgegeven. Optioneel leverbaar met DYN sensor voor grendelstand signalering in combinatie met DSM
geïntegreerde deurstand signalering. De DYN sensor detecteert of de ankerplaat is aangetrokken.
Technische gegevens:
Houdkracht :

7000 N.

Afmetingen :

3000: 38 x 70 x 280mm. (DxHxB) / 3002: 38 x 70 x 560mm. (DxHxB)

Spanning :

12 of 24 V AC/DC instelbaar.

Stroomafname :

3000: 420mA@12VDC, 210mA@24VDC.

:

3002: 840mA@12VDC, 420mA@24VDC.

Signaleringen :

Potentiaalvrij wisselcontact 0,25A @24V.

Opties:
HSM :

Deurstand signalering en grendelstand signalering (ankerplaat aangetrokken) voor 3000 reeks
met gescheiden potentiaal vrije wisselcontacten.

HSM-2 :

Deurstand signalering en grendelstand signalering (ankerplaat aangetrokken) voor 3002 reeks
met gescheiden potentiaal vrije wisselcontacten.

VOP/VOP2 :

Deurstand signalering en grendelstand signalering (ankerplaat aangetrokken) voor 3000 of 3002
serie met gescheiden potentiaal vrije wisselcontacten. Tevens voorzien van ATS sabotage contact
en RTD instelbare tijdvertraging (1-80 sec.)
Deurstand signalering en grendelstand signalering (ankerplaat aangetrokken) voor 3002 reeks
met gescheiden potentiaal vrije wisselcontacten. Tevens voorzien van ATS sabotage

LED :

Rood / groene LED signalering in behuizing 3000.

LED-2:

Rood / groene LED signalering in behuizing 3002.

VLH

Diverse verlengde behuizingen op aanvraag. (zie ook documentatie VLH Behuizing)
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Bestelnummers:
OC-3000

Elektromagnetische vergrendeling.
7000 N houdkracht. Voor een enkele
naar buiten draaiende deur.

OC-3000-TJ

Elektromagnetische vergrendeling.
7000 N houdkracht. Voor een enkele
naar binnen draaiende deur. Met verstelbaar Z profiel.

OC-3002

Elektromagnetische vergrendeling,
7000 N houdkracht per deur.
Voor dubbele naar buiten draaiende deuren.

OC-3002-TJ

Elektromagnetische vergrendeling.
7000 N houdkracht per deur.
Voor dubbele naar buiten draaiende deuren.

Opmerking:
Elektrisch gecontroleerde vluchtwegen zijn niet opgenomen in de Europese wetgeving hieromtrent (EN179 en
EN1125). Consulteer altijd de lokale autoriteit in verband met het gebruiksbesluit artikel 1.4. Indien opgenomen
in de vluchtweg altijd in combinatie met nood onderbreekschakelaar OC-NR-2G. Deze nood verbreekschakelaar is
goedgekeurd volgens EN54-11.
Accessoires:
OC-2280-HDB :

Glasdeur armatuur.

OC-7080 :

Externe instelbare tijdvertraging.

OC-NR-2B :

Nood verbreekschakelaar blauw, opbouw,

OC-NR-2G :

Nood verbreekschakelaar groen, opbouw, dubbelpolig met reset.

dubbelpolig met reset.
OC-65 :

Aluminium drukschakelaar, verlichte tekst “OPEN” of “EXIT”.

OC-6451 :

Sensor balk, optische en mechanische potentiaal vrije uitgang.

OC-12/24V :

Gestabiliseerde voeding / acculader 5.5Amp.(12v) en 11Amp.(24v).

OC-1010 :

Druktoets opbouw.

OC-1019serie :

Infrarood schakelaar inbouw, RVS voorplaat.

OC-2-NR-G :

Nood verbreekschakelaar.

OC-30-DV :

Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVS afgewerkt.

OC8810/11 :

Inbouw kabel overgang.

DMC 21 :

Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm.

Top Line Magneetvergrendelingen
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VLH Serie behuizingen
Verlengde behuizingen voor Top Line magneten.
Kenmerken:
• Verlengde behuizing voor het esthetisch uitvullen van de dagmaat.
• Creëert een ononderbroken bovendorpel of zijstijl.
• Geschikt voor horizontale en verticale montage.
• Diverse mogelijkheden voor de 3.000 magneten.(7.000N)
Omschrijving:
Een verlengde behuizing van geanodiseerd aluminium om een ononderbroken bovendorpel of zijstijl te creëren voor de
magneten uit de OC serie 2100, 2280 en 3000.
Het bestaat uit een montage plaat en een profiel waarin de magneten
zijn opgenomen.
Deze behuizingen zijn bestemd voor naar buiten draaiende deuren.

OC-VLH-1-LH		

OC-VLH-1-RH

OC-VLH-2		

OC-VLH-4		

OC-VLH-5

Bestelnummers:
Serie 2500
OC-VLH-1-LH-2100 : Horizontaal, enkele deur, enkele magneet, 3.000N.
OC-VLH-1-RH-2100 : Horizontaal, enkele deur, enkele magneet, 3.000N.
OC-VLH-2-2102 :

Horizontaal, dubbele deur, dubbele magneet, 3.000N per magneet.

OC-VLH-3- 2100 :

Horizontaal, dubbele deur, enkele magneet. 3.000N.

OC-VLH-4- 2100 :

Vertikaal, enkele deur, enkele magneet, middenplaatsing, 3.000N.

OC-VLH-5- 102 :

Vertikaal, enkele deur, magneet onder en bovenzijde, 3.000N.

Serie 2280
OC-VLH-1-LH-2280 : Horizontaal, enkele deur, enkele magneet, 5.500N.
OC-VLH-1-RH-2280 : Horizontaal, enkele deur, enkele magneet, 5.500N.
OC-VLH-2-2282 :

Horizontaal, dubbele deur, dubbele magneet, 5.500N per magneet.

OC-VLH-3-2280 :

Horizontaal, dubbele deur, enkele magneet. 5.500N.

OC-VLH-4-2280 :

Vertikaal, enkele deur, enkele magneet, middenplaatsing, 5.500N.

OC-VLH-5-2280 :

Vertikaal, enkele deur, magneet onder en bovenzijde, 3.000N.

Serie 3000
OC-VLH-1-LH-3000 : Horizontaal, enkele deur, enkele magneet, 7000N.
OC-VLH-1-RH-3000 : Horizontaal, enkele deur, enkele magneet, 7000N.
OC-VLH-2-3002 :

Horizontaal, dubbele deur, dubbele magneet, 7000N per magneet.

OC-VLH-3-3000 :

Horizontaal, dubbele deur, enkele magneet.7000N.

OC-VLH-4-3000 :

Vertikaal, enkele deur, enkele magneet, middenplaatsing, 7000N.

OC-VLH-5-3002 :

Vertikaal, enkele deur, magneet onder en bovenzijde, 7000N.

Opmerking:
De behuizingen worden geleverd zonder magneten. Deze dienen separaat besteld te worden.
Top Line Magneetvergrendelingen
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Sensor balk OC-6451
Duwbalk met optische en mechanische schakelaar.
Kenmerken:
• Duwbalk met optische en mechanische schakelaar.
• Elegant ontwerp.
• Voor naar buiten draaiende deuren.
• Sensor activeert bij lichtste aanraking (beweging) door geïntegreerde optische schakeling.
• Een druk van maximaal 3,17 kg activeert dubbele schakeling door geïntegreerde microswitch.
• Bedoeld in combinatie met een ruststroom elektrische grendel. (spanningsloos ontgrendeld)
• Kan direct een ruststroom elektrische grendel schakelen.
• Minimaal bewegende delen.
• Robuuste aluminium behuizing.
• Lange levensduur (1.000.000 cycli) tegen minimale onderhoudskosten.
• Bij een juiste montage levenslang garantie.
• Vochtbestendige elektronica.
• Eenvoudige opbouw installatie.
• Geen afstelling in het veld noodzakelijk.
• Met of zonder gravering verkrijgbaar.
Omschrijving:
Aluminium opbouw sensorbalk voor naar buitendraaiende deuren. De balk activeert bij de lichtste aanraking (beweging)
door een geïntegreerde optische schakeling. Al bij een druk vanaf 3 kg wordt een microswitch geactiveerd als dubbele
schakeling. Geschikt voor minstens 1.000.000 schakelingen.
Het geheel is uit aluminium opgebouwd en geanodiseerd afgewerkt. De lengte is op het project af te stellen (inkorten).
Verkrijgbaar voor dagmaten tot 91cm, 106cm en 121cm. Bij een juiste installatie kan levenslang garantie worden
afgegeven.
Bestelnummers:
OC-6541-091-O :

Opbouw sensorbalk met dubbele signalering voor dagmaat tot 91 cm.  

Tekst: “Open”

OC-6541-106-O :

Opbouw sensorbalk met dubbele signalering voor dagmaat tot 106 cm.

Tekst: “Open”

OC-6541-121-O :

Opbouw sensorbalk met dubbele signalering voor dagmaat tot 121 cm.

Tekst: “Open”

Top Line Magneetvergrendelingen
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Optische sensor in rust

Optische sensor geactiveerd

Technische gegevens:
Afmetingen :

6,2 x 6 x 86 (091), 102 (106) of 117cm (bij 121 cm) (D x H x B)

Contacten :

2x Potentiaalvrij wisselcontact max. 5A @ 24V.

Aansluitspanning :

12 0f 24V AC / DC.

Stroomafname :

100mA max. bij activering.

Opmerking:
De sensorbalk voldoet niet aan EN1125 voor mechanisch bediende paniekdeuren. Consulteer altijd de lokale
autoriteit in verband met het gebruiksbesluit artikel 1.4.
Accessoires:
OC-12/24V :

Gestabiliseerde voeding / acculader 5.5Amp.(12v) en 11Amp.(24v).

OC-2-NR-G :

Nood verbreekschakelaar.

OC-30-DV :

Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVS afgewerkt.

OC8810/11 :

Inbouw kabel overgang.

DMC 21 :

Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm.

Top Line Magneetvergrendelingen
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Accessoires
OC-2280-HDB :

Glasdeur armatuur.

OC-7080 :

Externe instelbare tijdvertraging.

OC-NR-2B :

Nood verbreekschakelaar blauw, opbouw, dubbelpolig met reset.

OC-NR-2G :

Nood verbreekschakelaar groen, opbouw, dubbelpolig met reset.

OC-65 :

Aluminium drukschakelaar, verlichte tekst “OPEN” of “EXIT”.

OC-6451 :

Sensor balk, optische en mechanische potentiaal vrije uitgang.

OC-12/24V :

Gestabiliseerde voeding / acculader 5.5Amp.(12v) en 11Amp.(24v).

OC-1010 :

Druktoets opbouw.

OC-1019serie :

Infrarood schakelaar inbouw, RVS voorplaat.

OC-30-DV :

Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVS afgewerkt.

OC8810/11 :

Inbouw kabel overgang.

DMC 21 :

Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm.

Top Line Magneetvergrendelingen
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NOTITIES

Top Line Magneetvergrendelingen

19

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.

t r a l i e w e r k & r o ll u i k e n
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

