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En kort presentation

                       Elektromagneterna i denna katalog tillverkas i Taiwan / Kina. 
                       Tillverkningen är certifi erad enligt ISO 9002 / QS 9000.  

                       Vårt program av elektromagneter omfattar även hållmagneter, 
                       cylindriska magneter och öppna bygelmagneter.

Typ bxhxl ankardia. slaglängd effekt (S1) hållkraft PM sid
 [mm]     [mm] [mm] [W] [N]

B081120-04 7,5x11x20 Ø4 5,5 1 1,5 3
B131620-05 13x16x20 Ø5 10 1,5 2 4
B131525-06 13x15x25 Ø6 6       2,5 3 5
B141630-07 14x16x30 Ø7 6 3 5 6

B202637-10 10x26x37 Ø10 12 4 20 7
B242940-12 24x29x40 Ø12 12 6 22 8 
B273054-12 27x30x53,5 Ø12 15 8 23 9

18.01
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B081120-04, öppen bipolär magnet 
7,5 x 11 x 20 mm

Dimensioner

Kraft / slaglängd

Slaglängd (mm)

K
ra

ft 
(N

)

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
 0        0,5        1         1,5        2        2,5        3         3,5       4         4,5        5        5,5 

Funktion
Anslut röd / +, svart / -  →  
ankarets grova sida dras in i 
magneten. 
När magneten är dragen, 
görs den spänningsfri varvid 
permanetmagneten håller 
ankaret på plats.
Polvänd magneten och 
anslut den (ev. till en något 
lägre spänning)  →  perma-
nentmagneten neutraliseras 
och ankaret skjuts ut via en 
returfjäder.

Prestanda
Gäller vid 20 oC (lindning) 
med isoleringsklass B (130 
oC). Andra isoleringsklasser 
fi nns.

•  Hållkraft, permanentmagnet 1,5 N  
•  Diameter, ankare / tryckpinne: Ø4 / Ø1,6 mm
•  Ankarvikt ca 2 g
• Totalvikt 10 g 

Tillval
• Anpassning av ankare, returfjäder
• Kabellängd, kontaktdon, stift mm.

Fördelar jmf std magnet
• Ändlägesstabil vid spänningsbortfall
• Noll energiförbrukning i ändlägena, perfekt vid batteridrift
 

Val av lindning
Intermittensfaktor ED 100% ED 50% ED25% ED 10%
Max. tillåten inkopplingstid ”ON” (s) ∞ 18 12 4
Effekt vid 20oC (W) 1 2 4 10

         I kurvorna bortses ifrån ankarets egenvikt och en ev. returfjäder.

1 N motsvarar ca 100 g
1 g motsvarar ca 0,01 N

18.01

PM
         
100%, 1W

50%, 2W

25%, 4W

10%, 10W

                     Dragande                                                                         Tryckande

A

Ankarversioner

       E                 F

       C                D

Tryckpinne

Ge oss information om spänning, önskad kraft vid max. slaglängd samt tiderna per 
cykel (till/från), så sänder vi ett förslag.
Om du sedan vill ha maximal kraft vid angiven inkopplingstid eller maximal inkopplings-
tid vid angiven kraft eller ”mitt-i-mellan”, är helt upp till dig. Skriv till svar-idag, se nedan.
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B131620-05, öppen bipolär magnet 
13 x 16 x 20 mm

Dimensioner

Kraft / slaglängd

Slaglängd (mm)

K
ra

ft 
(N

)

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
 0           1           2            3            4            5           6            7           8            9           10 

PM
         
100%, 1,5W

50%, 3W

25%, 6W

10%, 15W

•  Hållkraft, permanentmagnet 2 N  
•  Diameter, ankare / tryckpinne: Ø5 / Ø2 mm
•  Ankarvikt ca 2 g
• Totalvikt 20 g 

Tillval
• Anpassning av ankare, returfjäder
• Kabellängd, kontaktdon, stift mm.

Fördelar jmf std magnet
• Ändlägesstabil vid spänningsbortfall
• Noll energiförbrukning i ändlägena, perfekt vid batteridrift

Val av lindning
Intermittensfaktor ED 100% ED 50% ED25% ED 10%
Max. tillåten inkopplingstid ”ON” (s) ∞ 18 12 4
Effekt vid 20oC (W) 1,5 3 6 15

         I kurvorna bortses ifrån ankarets egenvikt och en ev. returfjäder.

1 N motsvarar ca 100 g
1 g motsvarar ca 0,01 N

18.01

Funktion
Anslut röd / +, svart / -  →  
ankarets grova sida dras in i 
magneten. 
När magneten är dragen, 
görs den spänningsfri varvid 
permanetmagneten håller 
ankaret på plats.
Polvänd magneten och 
anslut den (ev. till en något 
lägre spänning)  →  perma-
nentmagneten neutraliseras 
och ankaret skjuts ut via en 
returfjäder.

Prestanda
Gäller vid 20 oC (lindning) 
med isoleringsklass B (130 
oC). Andra isoleringsklasser 
fi nns.

                              Dragande                                                                                               Tryckande

Tryckpinne

A

Ankarversioner

       E                 F

       C                D

Ge oss information om spänning, önskad kraft vid max. slaglängd samt tiderna per 
cykel (till/från), så sänder vi ett förslag.
Om du sedan vill ha maximal kraft vid angiven inkopplingstid eller maximal inkopplings-
tid vid angiven kraft eller ”mitt-i-mellan”, är helt upp till dig. Skriv till svar-idag, se nedan.
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B131525-06, öppen bipolär magnet 
13 x 15 x 25 mm

Dimensioner

Kraft / slaglängd

Slaglängd (mm)

K
ra

ft 
(N

)

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
 0                    1                    2                    3                    4                    5                    6

PM
         
100%, 2,5W

50%, 5W

25%, 10W

10%, 25W

•  Hållkraft, permanentmagnet 3 N  
•  Diameter, ankare / tryckpinne: Ø6 / Ø2 mm
•  Ankarvikt ca 6,5 g
• Totalvikt 26 g 

Tillval
• Anpassning av ankare, returfjäder
• Kabellängd, kontaktdon, stift mm.

Fördelar jmf std magnet
• Ändlägesstabil vid spänningsbortfall
• Noll energiförbrukning i ändlägena, perfekt vid batteridrift

Val av lindning
Intermittensfaktor ED 100% ED 50% ED25% ED 10%
Max. tillåten inkopplingstid ”ON” (s) ∞ 60 34 7
Effekt vid 20oC (W) 2,5 5 10 25

         I kurvorna bortses ifrån ankarets egenvikt och en ev. returfjäder.

1 N motsvarar ca 100 g
1 g motsvarar ca 0,01 N

18.01

Funktion
Anslut röd / +, svart / -  →  
ankarets grova sida dras in i 
magneten. 
När magneten är dragen, 
görs den spänningsfri varvid 
permanetmagneten håller 
ankaret på plats.
Polvänd magneten och 
anslut den (ev. till en något 
lägre spänning)  →  perma-
nentmagneten neutraliseras 
och ankaret skjuts ut via en 
returfjäder.

Prestanda
Gäller vid 20 oC (lindning) 
med isoleringsklass B (130 
oC). Andra isoleringsklasser 
fi nns.

                              Dragande                                                                                Tryckande

Tryckpinne

A

Ankarversioner

       E                 F

       C                D

Ge oss information om spänning, önskad kraft vid max. slaglängd samt tiderna per 
cykel (till/från), så sänder vi ett förslag.
Om du sedan vill ha maximal kraft vid angiven inkopplingstid eller maximal inkopplings-
tid vid angiven kraft eller ”mitt-i-mellan”, är helt upp till dig. Skriv till svar-idag, se nedan.
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B141630-07, öppen bipolär magnet  
14 x 16 x 31 mm

Dimensioner

Kraft / slaglängd

Slaglängd (mm)

K
ra

ft 
(N

)

8

7

6

5

4

3

2

1

0
 0                    1                    2                   3                    4                   5                    6 

PM
         
100%, 3W
 
 
50%, 6W
 
 
25%, 12W
 
 
10%, 30W

•  Hållkraft, permanentmagnet 5 N  
•  Diameter, ankare / tryckpinne: Ø7 / Ø1,6 mm
•  Ankarvikt ca 9 g
• Totalvikt 35 g 

Tillval
• Anpassning av ankare, returfjäder
• Kabellängd, kontaktdon, stift mm.

Fördelar jmf std magnet
• Ändlägesstabil vid spänningsbortfall
• Noll energiförbrukning i ändlägena, perfekt vid batteridrift

Val av lindning
Intermittensfaktor ED 100% ED 50% ED25% ED 10%
Max. tillåten inkopplingstid ”ON” (s) ∞ 50 25 8
Effekt vid 20oC (W) 3 6 12 30

1 N motsvarar ca 100 g
1 g motsvarar ca 0,01 N

18.01

         I kurvorna bortses ifrån ankarets egenvikt och en ev. returfjäder.

Funktion
Anslut röd / +, svart / -  →  
ankarets grova sida dras in i 
magneten. 
När magneten är dragen, 
görs den spänningsfri varvid 
permanetmagneten håller 
ankaret på plats.
Polvänd magneten och 
anslut den (ev. till en något 
lägre spänning)  →  perma-
nentmagneten neutraliseras 
och ankaret skjuts ut via en 
returfjäder.

Prestanda
Gäller vid 20 oC (lindning) 
med isoleringsklass B (130 
oC). Andra isoleringsklasser 
fi nns.

                                 Dragande                                                                                    Tryckande

Tryckpinne

A

Ankarversioner

       E                 F

       C                D

Ge oss information om spänning, önskad kraft vid max. slaglängd samt tiderna per 
cykel (till/från), så sänder vi ett förslag.
Om du sedan vill ha maximal kraft vid angiven inkopplingstid eller maximal inkopplings-
tid vid angiven kraft eller ”mitt-i-mellan”, är helt upp till dig. Skriv till svar-idag, se nedan.
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B202637-10, öppen bipolär magnet 
20 x 26 x 37 mm

Dimensioner

Kraft / slaglängd

Slaglängd (mm)

K
ra

ft 
(N

)

 0        1         2         3        4         5         6         7        8        9        10       11       12 

19,60

17,15

 
14,70

12,25

9,80

7,35

4,90

2,45

0

PM
  
       
100%, 4W
 
 
50%, 8W
 
 
25%, 16W
 
 
10%, 40W

•  Hållkraft, permanentmagnet 20 N  
•  Diameter, ankare / tryckpinne: Ø10 / Ø2 mm
•  Ankarvikt ca 22 g
• Totalvikt 110 g 

Tillval
• Anpassning av ankare, returfjäder
• Kabellängd, kontaktdon, stift mm.

Fördelar jmf std magnet
• Ändlägesstabil vid spänningsbortfall
• Noll energiförbrukning i ändlägena, perfekt vid batteridrift

Val av lindning
Intermittensfaktor ED 100% ED 50% ED25% ED 10%
Max. tillåten inkopplingstid ”ON” (s) ∞ 160 90 30
Effekt vid 20oC (W) 4 8 16 40

         I kurvorna bortses ifrån ankarets egenvikt och en ev. returfjäder.

1 N motsvarar ca 100 g
1 g motsvarar ca 0,01 N

18.01

Funktion
Anslut röd / +, svart / -  →  
ankarets grova sida dras in i 
magneten. 
När magneten är dragen, 
görs den spänningsfri varvid 
permanetmagneten håller 
ankaret på plats.
Polvänd magneten och 
anslut den (ev. till en något 
lägre spänning)  →  perma-
nentmagneten neutraliseras 
och ankaret skjuts ut via en 
returfjäder.

Prestanda
Gäller vid 20 oC (lindning) 
med isoleringsklass B (130 
oC). Andra isoleringsklasser 
fi nns.

                             Dragande                                                                                      Tryckande

Tryckpinne

A

Ankarversioner

       E                 F

       C                D

Ge oss information om spänning, önskad kraft vid max. slaglängd samt tiderna per 
cykel (till/från), så sänder vi ett förslag.
Om du sedan vill ha maximal kraft vid angiven inkopplingstid eller maximal inkopplings-
tid vid angiven kraft eller ”mitt-i-mellan”, är helt upp till dig. Skriv till svar-idag, se nedan.
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B242940-12, öppen bipolär magnet  
24 x 29 x 40 mm

Dimensioner

Kraft / slaglängd

Slaglängd (mm)

K
ra

ft 
(N

)

29,4

27,0

24,5

22,1

19,6

17,2

14,7

12,3

9,81

7,35

4,9

2,45

0
 0         1         2        3         4        5         6         7        8         9       10       11       12

•  Hållkraft, permanentmagnet 22 N  
•  Diameter, ankare / tryckpinne: Ø12 / Ø2,5 mm
•  Ankarvikt ca 30 g
• Totalvikt 130 g 

Tillval
• Anpassning av ankare, returfjäder
• Kabellängd, kontaktdon, stift mm.

Fördelar jmf std magnet
• Ändlägesstabil vid spänningsbortfall
• Noll energiförbrukning i ändlägena, perfekt vid batteridrift

Val av lindning
Intermittensfaktor ED 100% ED 50% ED25% ED 10%
Max. tillåten inkopplingstid ”ON” (s) ∞ 60 30 10
Effekt vid 20oC (W) 6 12 24 60

1 N motsvarar ca 100 g
1 g motsvarar ca 0,01 N

18.01

PM

100%, 6W

50%, 12W

25%, 24W

10%, 60W

         I kurvorna bortses ifrån ankarets egenvikt och en ev. returfjäder.

Funktion
Anslut röd / +, svart / -  →  
ankarets grova sida dras in i 
magneten. 
När magneten är dragen, 
görs den spänningsfri varvid 
permanetmagneten håller 
ankaret på plats.
Polvänd magneten och 
anslut den (ev. till en något 
lägre spänning)  →  perma-
nentmagneten neutraliseras 
och ankaret skjuts ut via en 
returfjäder.

Prestanda
Gäller vid 20 oC (lindning) 
med isoleringsklass B (130 
oC). Andra isoleringsklasser 
fi nns.

                             Dragande                                                                                    Tryckande

A

Ankarversioner

       E                 F

       C                D

Tryckpinne

Ge oss information om spänning, önskad kraft vid max. slaglängd samt tiderna per 
cykel (till/från), så sänder vi ett förslag.
Om du sedan vill ha maximal kraft vid angiven inkopplingstid eller maximal inkopplings-
tid vid angiven kraft eller ”mitt-i-mellan”, är helt upp till dig. Skriv till svar-idag, se nedan.
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B273054-12, öppen bipolär magnet 
27 x 30 x 53,5 mm

Dimensioner

Kraft / slaglängd

Slaglängd (mm)

K
ra

ft 
(N

)

 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10     11     12     13     14     15 

44,1

39,2

33,3

 28,4

24,5

19,6

14,7

9,8

4,9

0

PM
  
       
100%, 8W
 
 
50%, 16W
 
 
25%, 32W
 
 
10%, 80W

•  Hållkraft, permanentmagnet 23 N  
•  Diameter, ankare / tryckpinne: Ø12 / Ø3 mm
•  Ankarvikt ca 46 g
• Totalvikt 230 g 

Tillval
• Anpassning av ankare, returfjäder
• Kabellängd, kontaktdon, stift mm.

Fördelar jmf std magnet
• Ändlägesstabil vid spänningsbortfall
• Noll energiförbrukning i ändlägena, perfekt vid batteridrift

Val av lindning
Intermittensfaktor ED 100% ED 50% ED25% ED 10%
Max. tillåten inkopplingstid ”ON” (s) ∞ 100 50 15
Effekt vid 20oC (W) 8 16 32 80

         I kurvorna bortses ifrån ankarets egenvikt och en ev. returfjäder.

1 N motsvarar ca 100 g
1 g motsvarar ca 0,01 N

18.01

Funktion
Anslut röd / +, svart / -  →  
ankarets grova sida dras in i 
magneten. 
När magneten är dragen, 
görs den spänningsfri varvid 
permanetmagneten håller 
ankaret på plats.
Polvänd magneten och 
anslut den (ev. till en något 
lägre spänning)  →  perma-
nentmagneten neutraliseras 
och ankaret skjuts ut via en 
returfjäder.

Prestanda
Gäller vid 20 oC (lindning) 
med isoleringsklass B (130 
oC). Andra isoleringsklasser 
fi nns.

                         Dragande                                                                              Tryckande

Tryckpinne

A

Ankarversioner

       E                 F

       C                D

Ge oss information om spänning, önskad kraft vid max. slaglängd samt tiderna per 
cykel (till/från), så sänder vi ett förslag.
Om du sedan vill ha maximal kraft vid angiven inkopplingstid eller maximal inkopplings-
tid vid angiven kraft eller ”mitt-i-mellan”, är helt upp till dig. Skriv till svar-idag, se nedan.


