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Instelbare 

tijdvertraging 

OC-60  Openhoudmagneet 
 

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 benadering schakelaar rond 19mm. 

OC250BC  : Deurdranger met openingsdemper klasse 6 

 

 OC140W  Openhoudmagneet 

 

Kenmerken: 

Openhoudmagneet voor wandmontage  

Als OC-60, houdkracht 1400N, geen tijdvertraging mogelijk (extern) 

Opbouw stalen behuizing. 

24VDC 

 

Technische gegevens:  

Houdkracht   : 1400N (140kg). 

Afmeting   :  100 x 90 x 40 (LxBxD) 

: Diameter magneet: 69mm. 

Stroomafname   : OC140W:  70mA@24VDC. 

 

Bestelnummers : 

OC140W : Openhoudmagneet 1400N, staal, wandmontage, druktoets. 

 

Levering OC60 en OC140W  is inclusief flexibele ankerplaat, vlak, rubber gedempt. 


