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OC-300-WD Waterdichte elektromagneet voor 
buitentoepassing. 

 
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 : 204 x 42  x 32 mm. (L x b x D) 
Afmeting ankerplaat : 158 x 38 x 11 mm.  (L x b x D) 

Houdkracht : 270 kg. 

Aansluitspanning : 12/24 VDC. 

Tolerantie : +10%. 

Stroom afname : 420 mA 12VDC, 210 mA 24VDC. 

signaleringscontact : Potentiaalvrij. 1A bij 24VDC. 

 

Bestelnummer: 

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

poorten of schuifhekken. Signalering op grendelstand. Houdkracht 2.700N. 
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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-NR3IL : Nood onderbreekschakelaar groen met reset, dubbel polig. 

OC-12/24V : Gestabiliseerde voeding / acculader 12/24V 11 of 5.5 Amp. 
OC-12V2ST/24V2ST Voeding 12V - 2A of 24V 1A stekkermodel. 

OC-1024/ 1039 serie : Serie met infraroodschakelaars t.b.v. contactloos schakelen. 

OC40DV/OC60DV : Kabeldoorvoer opbouw, 40 of 60cm, flexibele RVS slang met grijs 
gemoffelde eindkappen. 

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

meerpunts-sluiting, EN1125. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indien opgenomen in een vluchtweg altijd in combinatie met nood onderbreekschakelaar OC-NR3IL 

Consulteer altijd uw lokale autoriteit in verband met het gebruiksbesluit. Elektrisch ge controleerde 

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