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Technische uitleg en begrippen voor elektronische sluitplaten (e-openers)  
 
AC (alternating current) – wisselspanning 
Bij wisselspanning is een zoemtoon hoorbaar in de e-opener 
 
DC (direct current) – gelijkspanning 
Bij gelijkspanning is geen zoemtoon hoorbaar in de e-opener 
 
Arbeidsstroom spanningsloos vergrendeld – artikelnummer RYAxxxxx 
De e-opener is alleen geopend wanneer deze elektronisch wordt aangestuurd. 
 
Ruststroom spanningsloos ontgrendeld – artikelnummer RYCxxxxx 
De e-opener is alleen geopend wanneer deze niet elektronisch wordt aangestuurd. 
Bijvoorbeeld wanneer gegarandeerd moet worden dat bij stroomuitval de deur moet kunnen worden geopend 
(LET OP: dit is geen gecertificeerde anti-paniek e-opener). 
 
Pulsontgrendeling – artikelnummer RYx0xxxx 
De e-opener mag maar kortstondig (max. 5 seconden) elektronisch worden aangestuurd, anders brandt het 
spoeltje door.Dit is mogelijk met wisselspanning (AC) of gelijkspanning (DC) 
 
Duursignaal – artikelnummer RYx1xxxx 
De e-opener mag met een duursignaal langdurig elektronisch worden aangestuurd. 
Dit is alleen mogelijk met gelijkspanning (DC) 
 
100% ED (=inschakelduur) 
De e-opener mag voor lange tijd elektronisch belast worden. Dit is alleen mogelijk met gelijkspanning (DC). 
Voorbeeld: bij een praktijk moet de deur tussen 09:00-17:00 constant vrij te openen zijn door de bezoeker. De 
e-opener krijgt dan een constant duursignaal. Buiten deze tijden kan de e-opener door een druk op de knop ook 
nog worden ontgrendeld. 
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Potentiaalvrij signaal 
Hierbij wordt er contact gemaakt tussen twee punten (bruggetje gemaakt) zonder dat er stroom over wordt 
gestuurd. 
 
Terugmeldcontact artikelnummer RYxxxxxxR 
In de e-opener zit een micro-schakelaar gemonteerd en zijn er 3 extra aansluitklemmen. Wanneer de dagschoot 
van het slot contact maakt met deze schakelaar wordt er een potentiaalvrij signaal afgegeven. Dit signaal kan op 
een alarminstallatie of aan een optische signalering worden gekoppeld. 
 
Arretering – artikelnummer RYxxxxxxA 
Wanneer een e-opener na te zijn ontgrendeld in deze stand moet blijven tot de deur éénmaal is geopend en de 
dagschoot weer achter de dagschootvanger van de e-opener valt. 
Voorbeeld: bij een appartementencomplex is er een buitendeur en een paar meter verderop een deur in de 
centrale hal. Na het aanbellen wordt via de intercom met één puls de buitendeur en de deur in de centrale hal 
geopend. Wanneer beide deuren een e-opener met arretering hebben, zullen deze geopend blijven totdat ze 
éénmaal zijn geopend. Er hoeft dus niet tweemaal aan worden gebeld en tweemaal een openingssignaal 
worden gegeven. 
 
Toepassingen wissel- en gelijkstroom voor e-openers met spoelen A01/A02/A03 

- xxA01xxxx (6-12V AC/DC - 9,1 Ohm - 1,3A bij 12V DC) Beltrafo 12V AC - 1,5A of 8V AC - 1,0 A 
- xxA02xxxx (8-16V AC/DC - 21 Ohm - 0,76A bij 16V DC) Intercom 12V AC 
- xxA03xxxx (24V AC/DC - 71 Ohm - 0,34A bij 24V DC) Beltrafo 24V AC of intercom 24V AC 

Toelichting bij de intercom: in de regel wordt bij een intercom een geringe stroomafname en een weerstand 
>20 Ohm gevraagd. 
 
Toepassingen voor gelijkstroom voor e-openers met spoelen A15/C16/C17 

- xxA15xxxx - 100% ED (24V DC - 178 Ohm - 0,135A) Tijdschakelaars 
- xxC16xxx – ruststroom (12V DC - 48 Ohm - 0,25 A) Deuren die bij stroomuitval open moeten zijn 
- xxC17xxx – ruststroom (24V DC - 158 Ohm - 0,15 A) Deuren die bij stroomuitval open moeten zijn 

Toelichting bij gelijkspanning: omdat de spoelen bij deze e-openers langdurig aangestuurd kunnen worden, mag 
er maar een lage stroomafname zijn. Anders wordt de spoel te warm en kan deze doorbranden. 
 
 
 
Algemene technische gegevens 

- Bestand tegen openbreken tot 3.000N 
- Bedrijfstemperatuur bereik van -15°C tot +40 °C 
- Duurtest 200.000 bedieningen 

 
Testen en normeringen 

- Mechanische duurtest 200.000 bedieningen volgens DIN EN 12209 
- Elektronische duurtest 200.000 bedieningen volgens prEN14864 
- Statische belasting conform de product normering voor buitendeuren en RAL-buitendeuren 
- Dynamische belasting met een stootblok volgens DIN EN 12600 product normering voor buitendeuren 
- en RAL-buitendeuren 
- Getest onder extreme temperaturen van -25°C en + 70°C 
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