OC-NR3-IL
Nood verbreek schakelaar met Reset & LED verlichting.
Kenmerken:
 Nood verbreek schakelaar voor directe activering van
elektrische grendels in vluchtwegen.
 Optimale zichtbaarheid door heldere LED verlichting.
 Voor directe onderbreking van de voedingsspanning bij
rustroom vergrendeling.
 Bij indrukken vallen direct drie “harde” contacten af voor
ontgrendeling, externe alarmering of anders.
 Bij indrukken verschijnt heldere rode LED en akoestisch
signaal, instelbaar als continue of als pulserend signaal.
 Het indrukken zorgt voor blijvend contact tot de reset
plaatsvindt door middel van de speciale sleutel.
 Geen vervanging van verbreekglaasjes of mechanische
assemblage na reset.
 Een veilige activering zonder rondspringend glas.
 Volgens EN54-11.
 Speciale sleutel ten behoeve van test en reset.(bijgeleverd)
 Eenvoudige installatie.
 Standaard 3polig potentiaal vrij wisselcontact.
 Doorzichtige afdekkap optioneel te verkrijgen.
 IP24D.
 12 of 24VDC
 CE & RoHS gekeurd

))))
)

Opening Controls®B.V., De wetering 127, 4906 CT Oosterhout tel. 0031 162 461 820
info@openingcontrols.nl www.openingcontrols.nl

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. Na intoetsen van de schakelaar veranderd de LED kleur van groen naar rood, en
heeft men de keuze een akoestisch alarm te laten afgaan. Zowel LED als akoestisch alarm
kunnen naar keuze pulserend of continue ingesteld worden,
Technische gegevens:
Afmetingen
Contacten
Bescherming
Temperatuur bereik
Voedingsspanning

: 89 x 93 x 27,5 mm (semi-inbouw) 89 x 93 x 59,5 (opbouw)
: 3polig potentiaalvrij wisselcontact, max. 2A@30VDC.
: IP24D
: -30°C tot 70°C
: 12/24 VDC

Bestelnummers:
OC-NR3-IL
OC-NR3S

: Noodschakelaar 3 polig met LED verlichting en zoemer
: Losse extra sleutel tbv noodschakelaar OC-NR3-IL

*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 prEN13637.
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