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Rechthoek-houdmagneet
met grote houdkracht in kleine afmeting 

Technische gegevens

De DICTATOR rechthoekmagneet EM FH 
100 x 24 x 27 is de optimale oplossing 
waar een normale (ronde) houdmagneet 
met vergelijkbare houdkracht i.v.m. ruimte-
gebrek niet gemonteerd kan worden. Met 
zijn 24 mm kan de smalle magneet zelfs in 
zeer krappe ruimtes onopvallend toegepast 
worden. De houdkracht van 400 N is zeer 
hoog te noemen en komt overeen met een 
ronde houdmagneet met een diameter van 
minimaal 40 mm.

De rechthoekmagneet bevindt zich samen 
met een aansluitklem op de grondplaat. Dit 
zorgt voor een probleemloze montage en 
elektrische aansluiting. De smalle, kleine 
vorm van de magneet laat het niet toe dat 
er gewerkt wordt met een afdrukstift, zodat 
het restmagnetisme 4 N bedraagt, hetgeen 
zeer gering te noemen is.

DICTATOR deurhoudmagneten zijn stan-
daard met een vrijloopdiode uitgerust. Bij 
een foutieve aansluiting voorkomt de inge-
bouwde sperdiode dat de vrijloopdiode 
defect raakt.

 Aansluitspanning 24 VDC ± 10 % 
 Stroomopname 88 mA (2,1 W) 
 Houdkracht 400 N 
 Inschakelduur 100 % 
 Temperatuurbereik -20 °C tot +40 °C  
 Remanentie 4 N
 Oppervlak Magneet, gronplaat en ankerplaat verzinkt
 Beschermklasse IP 20 (DIN 400 50)   
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Bij toepassing van de rechthoekmagneet op ramen wordt de magneet in een uitsparing 
in het raamkozijn met 2 M4-schroeven bevestigd. Als tegenplaat van de magneet wordt 
de ankerplaat AP FH 70 x 30 x 5 op het raam zelf aangebracht. Let er daarbij op dat 
de ankerplaat precies het poolvlak van de magneet afdekt om de volledige houdkracht 
van 400 N maximaal te benutten.

De elektrische aansluiting van de magneet vindt plaats middels de 2 polige aansluitings-
klem die zich op de grondplaat van de magneet bevindt.

Montage

Afmetingen

Bestelgegevens
  

 Rechthoek-Houdmagneet EM FH 100x24x27  kracht 400 N  Bestelnr. 7040273

 Ankerplatte AP FH 70x30x5  Bestelnr. 7040291

  

 

   Ankerplaat AP FH 70x30x5

  Rechthoek-houdmagneet EM FH 100x24x27

verzinking ø8,2x 90°, 1 mm

Alle afmetingen in mm.


