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GeoFire kleefmagneten en toebehoren 
 

Het programma 
omvat: 
 
o 24Vdc en 230Vac 

kleefmagneten, zowel  in 
inbouw- als in opbouwversies 
verkrijgbaar 

o Decoratieve kleefmagneten 
o Marine IP65 kleefmagneten 
o Agrippa akoestische 

magneten en drangers 
o Salamander radiografische 

magneten en drangers 
o Agrippa en Salamander 

wekker voor doven en 
slechthorenden 

o Kleefmagneetvoedingen  
 
Toepassingen: 
 
o Hotels 
o Scholen 
o Kantoren 
o Ziekenhuizen 
o Verzorgingshuizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SenseTek B.V. 
Abberdaan 162 
1046 AB  Amsterdam 
T +31 (0)20 - 6131611 
F +31 (0)20 - 6132212 
W www.sensetek.nl 
E info@sensetek.nl 
 

 
Om de toegang en doorloop te vereenvoudigen kunnen kleefmagneten geplaatst worden. Met 
kleefmagneten kunnen deuren in normaal gebruik opengehouden worden en kunnen deze 
automatisch gesloten worden in het geval van een brand. De activering voor de magneet om de 
deur los te laten is doorgaans een melding vanuit de brandmeldcentrale. In het geval van brand, 
zal de brandmeldcentrale de voeding onderbreken waardoor de spanning van de magneet 
wegvalt en deze de deur loslaat waardoor deze sluit. Ook bij een stroomstoring valt de spanning 
van de magneet en daarom zal ook dan de deur dicht vallen. 
 
De kleefmagneten van SenseTek zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar. Zo zijn de 
wandopbouwversies in 4 verschillende kleuren te verkrijgen. Naast de standaard witte uitvoering 
zijn deze tevens verkrijgbaar in chroom- RVS- en messing uitvoeringen. Naast de 24Vdc 
uitvoeringen welke direct aan een brandmeldcentrale gekoppeld kunnen worden, levert 
SenseTek tevens diverse deurmagneten in een 230Vac uitvoering. Ook is er keuze in de 
verschillende houdkrachtniveaus. Vrijwel alle types zijn uitgevoerd met een onderbreekknop om 
de deur handmatig te kunnen sluiten. 
 
Naast de bedrade kleefmagneten levert SenseTek tevens de Agrippa akoestische draadloze 
kleefmagneten en deurdrangers. De Agrippa producten worden geactiveerd wanneer een vooraf 
ingeleerd geluid klinkt, over het algemeen het slow-whoopsignaal van de brandmeldinstallatie. 
De producten kunnen tevens zo geprogrammeerd worden dat deze automatisch één maal per 
24 uur lossen. De Agrippa producten functioneren op batterijen en zijn daarmee volledig 
onafhankelijk van het lichtnet. Hierdoor zijn Agrippa producten snel en eenvoudig te installeren 
en in bedrijf te stellen.  
 
De nieuwste ontwikkeling is het Salamander systeem. Dit systeem omvat een centrale welke op 
de brandmeldcentrale aangesloten kan worden. De Salamandercentrale stuurt een radiografisch 
868MHz signaal uit naar de maximaal 99 stuks geprogrammeerde Salamander kleefmagneten, 
deurdrangers en/of wekkers voor slechthorenden. Het zendbereik van de centrale is 40 meter. 
Voor het vergroten van het zendbereik is een booster verkrijgbaar. Er kunnen maximaal 8 
boosters op een Salamandercentrale ingeleerd worden. 
 

http://www.sensetek.nl/
mailto:info@sensetek.nl


Fire & Security Solutions

  

Bestelgegevens:  
 

Best.nr. Omschrijving 
G87370 Doormouse kleefmagneet 200N 24Vdc 
G87551 Doormouse kleefmagneet 500N 24Vdc 
G87371 Doormouse kleefmagneet 200N 230Vac 
G59362 Conquest kleefmagneet 200N 24Vdc 
G59363 Conquest kleefmagneet 200N 230Vac 
G34401 Vloerbeugel t.b.v. Doormouse en Conquest 
G84301 Floor mount kleefmagneet 200N 24Vdc 
G84504 Floor mount kleefmagneet 500N 24Vdc 
G79052 Universal kleefmagneet 500N 24Vdc, 200mm 
G79053 Universal kleefmagneet 500N 24Vdc, 300mm 
G79055 Universal kleefmagneet 500N 24Vdc, 500mm 
G79062 Universal kleefmagneet 1000N 24Vdc, 200mm 
G79063 Universal kleefmagneet 1000N 24Vdc, 300mm 
G79065 Universal kleefmagneet 1000N 24Vdc, 1000mm 
G59311 Decorative kleefmagneet chroom 200N 24Vdc 
G59312 Decorative kleefmagneet chroom 200N 230Vac 
G34319 Decorative opbouwbehuizing chroom 
G34419 Decorative vloerbeugel chroom 
G59321 Decorative kleefmagneet messing 200N 24Vdc 
G59322 Decorative kleefmagneet messing 200N 230Vac 
G34329 Decorative opbouwbehuizing messing 
G34429 Decorative vloerbeugel messing 
G59331 Decorative kleefmagneet RVS 200N 24Vdc 
G59332 Decorative kleefmagneet RVS 200N 230Vac 
G59339 Decorative opbouwbehuizing RVS 
G59439 Decorative vloerbeugel RVS 

 

 
 
 

Bestelgegevens:  
 

Best.nr. Omschrijving 
G59861 Weather proof kleefmagneet 1200N 24Vdc 
G59881 Weather proof kleefmagneet 1200N 230Vac 
G80060 Agrippa akoestische kleefmagneet wit 
G80061 Agrippa akoestische kleefmagneet messing 
G80066 Agrippa akoestische kleefmagneet zwart 
G80065 Agrippa vloerbeugel wit 
G80075 Agrippa vloerbeugel zwart 
G80070 Agrippa akoestische deurdranger zwart/grijs 
G80071 Agrippa akoestische deurdranger zwart/messing 
G80072 Agrippa akoestische deurdranger zwart/chroom 
G80073 Agrippa akoestische deurdranger zwart/RVS 
G80075 Agrippa akoestische deurdranger zwart 
G80045 Agrippa akoestische kleefmagneet wekker 
G80012 Salamander controller 
G80014 Salamander booster 
G80013 Salamander kleefmagneet 200N 
G80050 Salamander deurdranger linkssluitend 
G80051 Salamander deurdranger rechtssluitend 
G80040 Salamander Zleepsafe wekker 
V01001 Kleefmagneet voeding 1A 
V01011 Kleefmagneet voeding 1A met ontgrendeldrukker 
V01002 Kleefmagneet voeding 2A 
V01012 Kleefmagneet voeding 2A met ontgrendeldrukker 
V01004 Kleefmagneet voeding 4A 
V01014 Kleefmagneet voeding 4A met ontgrendeldrukker 
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