
 
 

ELEKTROMAGNETISKE DØRHOLDERE – VALGFRI MONTERING 
 

DØRHOLDERMAGNETER 

UNIVERSAL 

Overflade  - Plast  | Styrke  - 200 - 400 N 
Watt  - Op til 3,0  
 
Universal dørholdermagneten er en af vores mest solgte modeller, da den kan 
monteres på både gulvet, væggen eller i loftet. 
 
• Dørholderen har CE og EN1155 godkendelse 

• Manuel udløserknap inkluderet - kan placeres på venstre eller højre side 

• Kabelindgang mulig fra bagsiden ved hjælp af lukket udgang enten i højre 
eller venstre side 

• Mulighed for montering af kraftigt beslag til brug mod vandalisme på fx 
offentlige institutioner 

• Fleksibelt anker medfølger (model GT50R006) 

• Magnet IP54 - connection IP42 

• For alle produkterne gælder at ED = 100 % ("ED" = Arbejdscyklus i procent) 
 
Varenummer GTR048000A07 er standardmodellen og vores mest solgte udgave, 
men andre typer er også mulige: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Model A09 er med positionsindikator 
 
Prisen for standardmodellen kan ses i priskataloget. 
 
Spørg venligst i salgsafdelingen for yderligere information og priser på de andre 
ovenstående modeller. 
 
 

Vnr. GTR048000A07 

Disse elektromagnetiske dørholdere kan valgfrit 
monteres på både gulvet, væggen eller i loftet, og 
giver derfor mulighed for at opsætte dørholderen 
akkurat, hvor det måtte ønskes.  
 
En branddør skal holdes åben, som brandtilsynet 
foreskriver, og man kan derfor med fordel benytte sig 
af denne elektromagnetiske dørholdere til valgfri 
montering.  
 
 

Elektromagneten tilsluttes brandalarmsystemet, og 
ved røgudvikling sørger anlægget for, at magnetismen 
slås fra. Herefter lukkes branddøren automatisk og 
sikkert.  
 
Kendrion hører til blandt verdens kvalitetsmæssigt 
bedste branddørssystemer, og giver dig derfor 
sikkerhed og pålidelighed i et og samme produkt.  
 
Hos Larko udbyder vi følgende modeller med fleksible 
monteringsmuligheder: 
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 ELEKTROMAGNETISKE DØRHOLDERE – VALGFRI MONTERING 
 

DØRHOLDERMAGNETER 

DISTANCE 

Overflade  - Plast Styrke  - 400 N  
Watt  - 1,6  
 
Denne elektromagnetiske dørholder, model Distance, kan valgfrit 
monteres på enten væggen eller gulvet alt afhængig af dine behov. 
 
Den er udstyret med et fleksibelt anker, og der er mulighed for at 
vælge en større distance, hvis dette ønskes. 
 
• CE og EN1155 godkendelse 
• Integreret polaritetsbeskyttet diode samt gnistundertrykket diode 
• Magnethovedet kan nemt indstilles - placeres på siden eller i toppen 
• Fleksibelt anker medfølger (model 90.071) 
• Inkl. manuel udløserknap 
• Magnet IP54 - connection IP42 
• For alle produkterne gælder at ED = 100 % ("ED" = Arbejdscyklus i 

procent) 
 
Standarddimensionen 90x80x(150/175) er vores mest solgte model, 
men andre typer er også mulige: 
 
 
 
 
 
 
Prisen for standardmodellen kan ses i priskataloget. 
 
Spørg venligst i salgsafdelingen for yderligere information og priser på 
de andre ovenstående modeller. 

Vnr. GTR048000A10 
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 ELEKTROMAGNETISKE DØRHOLDERE – VALGFRI MONTERING 
 

DØRHOLDERMAGNETER 

EXCLUSIVE 

Materiale  - Vacuum Cast Coil | Overflade  - Aluminium 
Styrke  - 490 N – 588 N | Watt  - 1,5 – 3,0 
Volt - 24 DC 
 
Den elektromagnetiske dørholder, model Exclusive, er kendetegnet 
ved, at den er lavet af aluminium og er udstyret med drejehoved. 
Dette betyder, at den valgfrit kan placeres på enten væggen, gulvet 
eller i loftet. 
 
Modellen bliver derudover kvalitetstestet (VdS kvalitetstest) to gange 
årligt for at give dig garanti for, at sikkerheden er i top. 
 
• CE og EN1155 godkendelse 
• Anker/dørbeslag købes separat 
• Manuel udløserknap 
• Magnet IP54 - connection IP42 
 
Vores mest solgte produkter er standardmodellerne 90x80x(300/335) 
samt 90x80x(150/185) mm, men du har også mulighed for at vælge 
andre typer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prisen for standardmodellerne kan ses i priskataloget. 
 
Kontakt venligst salgsafdelingen for yderligere information of priser 
på de andre ovennævnte modeller.  

Vnr. GT50R089 
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