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Productbeschrijving.

De OC-A1 grendels zijn hoogwaardige veiligheidsgrendels. Door hun zeer robuuste
constructie bieden deze vergrendelingen een extreem hoge weerstand tegen
allerhande vormen van agressie en inbraakpogingen. De OC-A1 grendels zijn
geschikt voor een hoog frequent gebruik.
Om een snelle en accurate werking te verzekeren, gebeurt de bediening van de
geharde vergrendelings onderdelen door een krachtige slagmagneet.
Deze elektromagneet is speciaal ontwikkeld om het best mogelijke evenwicht te
hebben tussen inschakelstroom en houdstroom. Het lage verbruik en de zeer geringe
warmteontwikkeling zijn bijkomende voordelen van deze nieuwe elektromagneet. De
ontgrendeling zelf gebeurt d.m.v. een impuls te geven komende van een drukknop,
kaartlezer, codetableau, vingerprint lezer of eender andere vorm van
toegangscontrolesysteem. Een mechanische ontgrendeling is altijd mogelijk d.m.v.
een sleutel. Het zelfvergrendelende mechanisme zorgt ervoor dat de deur steeds zal
vergrendelen wanneer deze sluit.
Kenmerken.
·
24V DC gestabiliseerd (+/- 5%)
·
Verbruik: 2,2 A aantrekstroom (0,2sec) 130 mA houdstroom
·
Gecontroleerde toegangsverlening.
·
Zelfvergrendelende schoot bij het sluiten van de deur.
·
Altijd op nachtschoot vergrendeld (uitworp schoot 20 mm).
·
Ontgrendeling steeds mogelijk d.m.v. cilinder.
·
Van de binnenzijde is de grendel in een uitvoering met kruk ten allen tijde
mechanisch te openen d.m.v. de kruk of een paniekbalk (nooduitgang).
·
Geïntegreerde signalering van de schootpositie (ontgrendeld / vergrendeld)
·
Geïntegreerde signalering van de deurpositie (open / gesloten)
·
Roestvast stalen vergrendelingsonderdelen, cilinderblok, basisplaat en sluitplaat
·
Vergrendelingsonderdelen zijn op de basisplaat bevestigd wat de vrije beweging en
de levensduur bevordert
·
microprocessor gestuurde intelligentie geïntegreerd
·
Doorzaagbelemmering in de schoot.
·
Standaard sluitplaat met aangegoten sluitkom meegeleverd.
·
Verstelbare sluitplaat verkrijgbaar (optie).
·
Beschermde printplaat ingegoten in polyurethaanhars verkrijgbaar (optie).
·
Deurdetectie door 3 Hall sensoren ipv 1 verkrijgbaar (optie).
·
Getest op levensduur van 1.000.000 cycli.
·
Getest op gebruiksfrequentie van 600 cycli per dag.
·
Weerstand tegen zijdelingse druk van 25.000 N.
·
Opening onder zijdelingse druk tot 500 N (afhankelijk van inbouw).
·
Veiligheidsbeslag verkrijgbaar (SE-17, SE-22, SEH-17 en SEH-22).
·
Verkrijgbaar voor zowel 17 als 22mm cilinders.
·
Beschikbaar in doornmaten 25, 30 en 50 mm (FS en FSE en FSE-ZV modellen)
·
Beschikbaar in doornmaten 35 en 60 mm (FS en FSE en ZV modellen met kruk)
·
Beschikbaar met PC maat 72mm.
·
Tuimelaar: vierkantstift 8-9 mm (volledige opening slot bij 30°) FS en FSE en FSE-ZV
modellen met kruk.
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FS

OC-A1-SANOCYL

FSE

FSE-ZV

Modellen zonder kruk.
OC-A1-SC
OC-A1-FS
OC-A1-FSE
OC-A1-FSE-ZV

:
:
:
:

Spanningsloos ontgrendeld – zonder cilinder blok.
Spanningsloos ontgrendeld – met uitsparing voor cilinder.
Spanningsloos vergrendeld – met uitsparing voor cilinder.
Spanningsloos vergrendeld – met uitsparing voor cilinder.
Mechanisch zelfvergrendelend middels hulpschoot.

Beschikbare doornmaten: 25mm, 30mm en 50mm.

Standaard
RVS Sluitplaat
met dichte sluitkom
dikte 3mm

Verzwaarde beveiligde
RVS sluitplaat met dichte
verstelbare sluitkom
dikte 6mm

SE-17
RVS rozet met kerntrek beveiliging.
Bevestiging middels 2x M8 schroeven.
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Modellen met Kruk.

Spanningsloos ontgrendeld – met uitsparing voor cilinder en kruk.
Spanningsloos vergrendeld – met uitsparing voor cilinder en kruk.
Spanningsloos vergrendeld – met uitsparing voor cilinder en kruk.
Mechanisch zelfvergrendelend middels hulpschoot.

OC-A1-FS-17
:
OC-A1-FSE-17
:
OC-A1-FSE-17-ZV :

OC-A1-FSE-17

Standaard
RVS Sluitplaat
met dichte sluitkom
dikte 3mm

OC-A1-FSE-17-ZV

Verzwaarde beveiligde
RVS sluitplaat met dichte
verstelbare sluitkom
dikte 6mm

SEH-17
RVS veiligheidsbeslag met vast gemonteerde kruk.
Bevestiging middels 2x M8 schroeven.
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Installatie instructies.
INSTALLATIEVOORSCHRIFT OC-A1-FS en FSE
Om een goede en juiste werking van de OC-A1 te garanderen is het van
groot belang het installatie voorschrift nauwkeurig op te volgen.
• Gebruik altijd OC-A1- KABEL (2 x 1,5mm² + 3 x 0,22mm² afgeschermd) !
• Gebruik een 24V DC gestabiliseerde VOEDING van minimum 2,5A per
grendel !
• Gebruik de veiligheidsrozet OC-SE-17 voor een 17mm cilinder.
• De afstand tussen de voeding en de grendel mag maximaal 25M
bedragen !
• Het voltage dat de grendel bereikt mag nooit onder 22,8V vallen(24V DC
+/- 5%).
#belangrijk vooral als de elektromagneet intrekt #
• Speling tussen voorplaat grendel en sluitplaat mag min. 2mm en
max.6mm bedragen !
Aansluiting van de grendel moet als volgt gebeuren :
• Grendel en sluitplaat moeten perfect tegenover elkaar geplaatst worden
(bij gesloten deur moeten deze recht tegenover elkaar staan, zowel
horizontaal als vertikaal.
• Er mag geen wrijving zijn op de schoot bij het vergrendelen (belangrijk
hierbij is dat dit wordt uitgetest na installatie van de rubbers in de
profielen !).
• Het cilindergat moet groot genoeg zijn zodat de cilinder gemakkelijk
gemonteerd kan worden zonder te forceren. Er mag nooit gevijld worden
aan de deur als de grendel reeds gemonteerd is. Het vijlsel zal immers
door de elektromagneet worden aangetrokken wat na verloop van tijd de
grendel slecht zal doen functioneren.
• Scharnieren moeten berekend zijn voor het deurgewicht en deurbreedte
en voldoende verankerd zijn voor de stabiliteit van de deur. Dit om het
doorzakken van de deur te vermijden wat het sluitcomfort belemmert
alsook de werking van de grendel (het magnetisch veld voor
deurdetectie).
• De dranger moet geschikt zijn voor de breedte en het gewicht van de
deur.
Opening Controls BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld
voor ondersteuning ter plaatse en of reparaties onder garantie
indien de installatie niet volgens deze voorschriften heeft
plaatsgevonden!

Pagina 6

OC-A1 Sanocyl
OC-A1-FS
OC-A1-FSE
OC-A1-FSE-ZV

OC-A1 Sanocyl
OC-A1-FS-17
OC-A1-FSE-17
OC-A1-FSE-17-ZV
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OC-A1 Sanocyl
OC-A1-FS

OC-A1-Standaard

24V DC Voeding OC-PS24D52

OC-CB1 Bedieningstableau
OC-CB1 Bedieningstableau

CON1 = power input

PCB = NAX-BED1_A

CON2

B&B LOCKS A1-BASIC

Unlock / black
BOLT SIGN / brown
DOOR SIGN / yellow

5

2 = 12Vdc/0.2A
1 = GND
SCHIELDING to EARTH/GND
2 = +24V/DC
3 = EARTH/GND

Maximum total cable length = 25m

CON4 = CONNECTION LOCK 1

Always connect shielding to GND or
EARTHonly on 1 side

CON5 = CONNECTION LOCK 2

B&B LOCKS A1-BASIC

www.openingcontrols.nl

OC-A1 GRENDEL

+24 V (wire Ø 1,5mm)
0 V (GND) (wire Ø 1,5mm)
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GND / blue

4

SCHIELDING to GND

+24V / red

3

1 = GND

CON1
2

3 = charger I out = 0.2A / U out max ~ 41,0V
CON3 = EXTRA 12V POWER SUPPLY OUTPUT

GND

1

2 = split at 2/3 = 24V (only input !)

+24V/DC

2

3 = EARTH
CON2 = BATTERY CHARGER 3X12V
1 = GND

1

24V DC Voeding OC-PS24D52

1&2 = 220V/50HZ

A1 Lock

OC-A1 Schoot en deur signalering

Werking

Schoot en deur signaal zijn transistorschakelingen binnenin de grendel. Deze
uitgangen zijn dus niet potentiaalvrij. Het is wel mogelijk een relais te schakelen (die de uitgang
dan wel potentiaal vrij maakt of een LED (met in serie een weerstand ) te doen branden voor
schoot en deur signalering (max. 20mA/24V)
De positieve aansluiting (van relais of LED) moet aan de +24V/DC (= pin1) zijn verbonden en de
andere kant aan pin 4 en/of pin 5 voor respectievelijk schoot en deur signalering.
Wanneer de schoot en/of deur signalering actief zijn worden die naar GND (= pin 2) verbonden en
de relais worden dan geactiveerd of de leds gaan branden

de signalen potentiaal vrij maken
rood
blauw

1
2

+24vDC
GND

A1 GRENDEL

zwart

3

In- Openingsimpuls

4

NO
NC

SCHOOT POTENTIAAL VRIJ
COM

RELAIS
24V/DC
minder dan 20mA
met demp diode

5

+

Transistor schakelaa rnaar GND
S1 met kortsluitbeveiliging.
Maximum = 24V/DC
Stroombegrenzing =20mA
S2

SCHOOT uit = S1 gesloten
SCHOOT in = S1 open
DEUR gesloten = S2 gesloten
DEUR open = S2 open

NO
NC
+

DEUR POTENTIAAL VRIJ
COM

RELAIS
24V/DC
minder dan 20mA
met demp diode

Sluit een relais (<20mA) aan de +24V en het schoot signaal. Wanneer de schoot vergrendeld is, is de transistor
schakelaar in de grendel gesloten, wat het relais zal activeren (dus de NO van het relais zal sluiten en NC van het
relais zal openen). Met een Ù-meter kunnen de volgende waarden worden gemeten:
·
Tussen de C en de NO: oneindig wanneer open, 0 Ù wanneer gesloten.
·
Tussen de C en de NC: oneindig wanneer open, 0 Ù wanneer gesloten.
Sluit een relais (<20mA) aan de +24V en het deur signaal. Wanneer de deur gesloten is, is de transistor schakelaar
in de grendel gesloten, wat het relais zal activeren (dus de NO van het relais zal sluiten en NC van het relais zal
openen). Met een Ù-meter kunnen de volgende waarden worden gemeten:
·
Tussen de C en de NO: oneindig wanneer open, 0 Ù wanneer gesloten.
·
Tussen de C en de NC: oneindig wanneer open, 0 Ù wanneer gesloten.
OC- REL1:
Om het voor de installateur en eindverbruiker makkelijk te maken en alle mogelijkheden van de A1 serie te
benutten, bieden wij de REL-1 aan. Een
kleine print, die eenvoudig aan het slot kan worden aangesloten indien de schoot -en deursignalen potentiaal vrij
gewenst zijn.

COM/1 -SCHOOT
SIGNAAL
NC/1

S-CHOOT
ONTGRENDELD

NO/1

S-CHOOT
VERGRENDELD

POTENTIAAL VRIJE
UITGANGEN

COM/2 - DEUR SIGNAAL

A1 GRENDEL

DEUR SIGNAAL
SCHOOT SIGNAAL
+24V/DC

NO Oranje
NC Groen
Com Wit
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24V DC
+/-5%
2.5A

SCHOOT SIGNAAL
DEUR SIGNAAL

LSS Optie.
Lock Status Switch. Microswitch direct op de schoot, uitgevoerd als
poten tiaalvrij wisselcontact.

www.opeingcontrols.nl

- DEUR GESLOTEN

A1 STANDAARD

- DEUR OPEN

NO/2

1 2 3 4 5

NC/2

Standaard en SRC programmering:
De OC A1 sloten zijn verkrijgbaar met 2 verschillende programmeringen:
BASIC programma (mogelijk bij alle sloten)
SRC programma (mogelijk bij alle sloten met uitzondering van de SANOCYL)
Het SRC (seriële communicatie) programma is ontwikkeld om meer informatie over de
grendel naar de gebruiker te kunnen communiceren.
Het A1 slot heeft een 5-polige connector onderaan haar printbord aansluiting.
Dit maakt de aansluiting van beide voedings- en signaalkabel eenvoudig (deze zitten
samen in de OC A1 BASIC kabel - 2xo1,5mm + 3xo0,22mm + shielding).
In de A1-BASIC versie dienen pin 4 en 5 van deze connector als de signalering van de
positie van de schoot en de deur respectievelijk. Deze signalen zijn niet potentiaal vrij. Op
pagina 14 vindt u de instructies hoe u deze signalen wel potentiaal vrij kan maken indien
dit gewenst is.
Door gebruik te maken van het SRC programma kan de grendel meer informatie aan de
gebruiker doorgeven. De grendel zal voortdurend de positie van de schoot en de positie
van de deur, alsmede het gebruik van de sleutel en de kruk communiceren. Deze
informatie wordt over een datalijn verstuurd naar het SRC-1 behuizing, welke deze
informatie zal vertalen en omzetten in potentiaal vrije uitgangen.
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OC-A1-SRC Programmering

+24 V (wire Ø 1,5mm)
0 V (GND) (wire Ø 1,5mm)
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OC-A1 Grendel

A1 Lock

A1 GRENDEL

24V DCVOEDING

OC-A1-STANDAARD

2 =split at2/3=24V(onlyinput!)
3 =chargerIout =0.2A/Uoutmax~41,0V
CON3 =EXTRA12VPOWEROUTPUT
GND

SIGNAL-A
SIGNAL-B

Maximum totale kabel lengte = 25m
Kabel = OC-A1-STANDAARD KABEL (2x1,5=3x0,22)

POTENTIAAL VRIJE
UITGANGEN

+12V/DC /0,2A

OC-SRC-1
GND

2

NO4

3

NC3

GND

NO3

6

COM3

7

NC2

8

+24V/DC

9

GND

10 11 12
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IMPULS 1

5

OPENING
IMPULS

4

CON5 =CONNECTIONLOCK 2

COM4

IMPULS 1

COM2
NC1

SIGNAAL/A

NO1

SIGNAAL/B

COM1

OC-PS24D52 Voeding 24VDC

OC-SRC-1
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NO2

23 24

NC4

GND

KRUK INGEBRUIK

20 21 22

+24V/DC

KRUK SIGNAAL

16 17 18 19

CON1

1

EARTH/GND
CON4 =CONNECTIONLOCK 1

SERIËLE INTERFACE OP DINRAIL
OC-A1-STANDAARD

SLEUTEL SIGNAAL

13 14 15

+24V/DC

www.openingcontrols.nl

3 =EARTH
CON2 =BATTERY CHARGER 3X12V
1 =GND

A1
multi signal

1&2 =220V/50HZ

24V DC
+/-5%
2.5A

1 2 3 4 5

CON1 =power input

SCHOOT ONTRGRENDELD

KRUK NIETINGEBRUIK

SLEUTEL INGEBRUIK
SLEUTEL NIETINGEBRUIK

DEUR OPEN
DEUR GESLOTEN
DEUR SIGNAAL

SCHOOT VERGRENDELD
SCHOOT SIGNAAL

OC-A1 Meerpuntsvergrendeling (Master-Slave)
Doel: Een meerpuntssluiting creëren door een combinatie van meerdere OC-A1 Grendels op één
deur middels de Seriële interface (OC-SRC-2) om ze als 1 geheel te laten functioneren.

OPGELET!!!
Er is 1 Master-grendel (indien er een krukgrendel wordt geplaatst moet dit
de Master-grendel worden) die speciaal geprogrammeerd is met het
SRC programma (seriële communicatie).
De Slave-grendels zijn geprogrammeerd met het standaard programma.
De verschillende grendels worden parallel aangesloten (zowel voeding als
bedieningsimpuls)
alle grendels worden gelijktijdig ontgrendeld door de elektrische impuls. (komende
van de toegangscontrole, de kruk of de sleutel).
indien er 1 schoot wordt gesaboteerd zullen de overige schoten vergrendeld
blijven.
De uitgangen geven alle informatie weer van de Master-grendel (schoot- en
deurpositie alsook sleutel- en
krukbediening).
De OC-PS24D52 voeding kan tot 2 deuren met elk 3 grendels gelijktijdig voeden.
de totale kabellengte van voeding tot grendel mag maximaal 25m bedragen.

www.openingcontrols.nl
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BIJZETGRENDEL met STANDAARD programmering

24V DC
+/-5%
SIGNAL-A
SIGNAL-B

HOOFDGRENDEL met OC-SRC programmering

KA
D
R
O

C
-A

1

ST
AN
D

AA

NC
NC

CONNECTIE NAAR
VOEDING OC- PS24D52

POTENTIAAL VRIJE
UITGANGEN

OC-SRC-2
SERIËLE INTERFACE OP DINRAIL

2

NO4

3

NC3

GND

NO3

6

COM3

7

NC2

8

+24V/DC

9

GND

10 11 12
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IMPULS 1

5

CONNECTIE NAAR DE GRENDELS

4

OPENINSIMPULS

COM4

IMPULS 1

NO2
COM2
NC1

SIGNAAL/A

NO1

SIGNAAL/B

COM1

20 21 22 23 24

NC4

GND

KRUK INGEBRUIK

16 17 18 19

1

+24V/DC

SLEUTEL SIGNAAL

13 14 15

CON1

SCHOOT ONTRGRENDELD

KRUK NIETINGEBRUIK
KRUK SIGNAAL
SLEUTEL INGEBRUIK
SLEUTEL NIETINGEBRUIK

DEUR OPEN
DEUR GESLOTEN
DEUR SIGNAAL

SCHOOT VERGRENDELD
SCHOOT SIGNAAL

1 2 3 4 5

BE

L(2

x1

,5

m

m

²+

3x

0,

1 2 3 4 5

22

m

m

²)
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A1 STANDAARD

DOOR SIGNAL

A1
multi signal

BOLT SIGNAL

A1 STANDAARD

1 2 3 4 5

NC
NC

24V DC
+/-5%
UNLOCK

24V DC
+/-5%
BOLT SIGNAL
DOOR SIGNAL

BIJZETGRENDEL met STANDAARD programmering

OC-A1 Meerpuntsvergrendeling (Master-Slave)
OC-SRC-2

D e no rm a le func tie v a n de m e e rpunts lu it ing is da t e e nde r
we lke o pe n ings im pu ls a lle gre nde ls te ge lijke rt ijd o pe nt.
( to e ga ngs c o ntro le , s le ute l o f kruk) D it re a lis e e rt m e n
do o r z o we l s w itc h 1 ( = s le ute l) a ls s w itc h 2 ( = kruk) in de
SR C -2 be hu iz ing o p O N te z e tte n. I ndie n ge we ns t ka n m e n
e c hte r o o k het do o rgev e n v a n de o pe nings im pu ls
( do o r s le ute l e n o f do o r kruk) de a c tiv e re n. De M as te r-gre nde l
z a l da n we l o ntgre nde le n, m a a r de de ur in z ijn ge he e l
blijft to c h v e rgre nde ld do o r de Sla v e -gre nde ls .
D e o pe nings im pu ls do o r to e ga ngs c o ntro le z a l a lt ij d a lle
gre nde ls o ntgre nde le n.

ON

2

1

ON

Swit ch 1 = ON, switch 2 = OFF:
_ ontgrendelingsimpu ls door toegangscontrole wordt doorgegeven en opent alle grendels.
_ontgrendelingsimpuls door sleutel wordt doorgegeven en opent alle grendels.
_ontgrendelingsimpuls door kruk wordt niet doorgegeven dus enkel de Master-grendel opent.
2

1

ON

1

Beide switches op ON:
_ ontgrendelingsimpu ls door toegangscontrole wordt doorgegeven en opent alle grendels.
_ ontgrendelingsimpu ls door sleutel wordt doorgegeven en opent alle grendels.
_ ontgrendelingsimpu ls door kruk wordt doorgegeven en opent alle grendels.

Swit ch 1 = OFF, switch 2 = ON:
_ ontgrendelingsimpu ls door toegangscontrolewordt doorgegeven en opent alle grendels.
_ontgrendelingsimpuls door sleutel wordt niet doorgegeven dus enkel de Master-grendel opent
_ontgrendelingsimpuls door kruk wordt doorgegeven en opent alle grendels
2

Beide switches op OFF:
_ ontgrendelingsimpu ls door toegangscontrole wordt doorgegeven en opent alle grendels.
_ ontgrendelingsimpu ls door sleutel wordt niet doorgegeven dus enkel de Master-grendel opent.
_ ontgrendelingsimpu ls door kruk wordt niet doorgegeven dus enkel de Master-grendel opent.
1
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