Patiëntenkamerdeur
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions
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Patiëntenkamerdeur
Instellingen voor zorg en psychiatrie hebben te maken met gecompliceerde eisen aan het gebruik van deuren en de bijbehorende sluitsystemen. Met name in patiëntenkamers is een effectieve combinatie van
een toegangsgecontroleerde in- en uitgang, privacy, vluchtveiligheid en
gebruiksgemak dan ook doorslaggevend.
Het LIPS Zorgslot, met de mogelijkheid van een privacyfunctie, biedt een uiterst flexibele invulling aan al deze eisen.
Speciaal ontwikkeld voor patiëntenkamers in (psychiatrische)
zorginstellingen biedt het LIPS Zorgslot een totaaloplossing
gebaseerd op een gecontroleerd, elektromechanisch, zelfvergrendelend slot met eenvoudige vergrendeling en ontgrendeling door sleutel- of krukbediening.
Het LIPS Zorgslot kan gemakkelijk een standaard DIN-slot
in de deur vervangen, wordt compleet uitgeleverd met
deurbeslag voorzien van een led-indicatie, desgewenst met
mogelijkheden voor privacy.

ASSA ABLOY Nederland B.V.
Postbus 40, 4940 AA
Meerval 3-5, 4941 SK
Raamsdonksveer
Tel. +31 (0)88 639 46 00
Fax +31 (0)88 639 46 75
info@assaabloy.nl
www.assaabloy.nl

Het LIPS Zorgslot staat voor:
-

Specifieke en flexibele deurcontrole
Een nooddeuroplossing met calamiteitenvrijgave
Beveiliging, veiligheid en een gevoel van geborgenheid
Controle op deurniveau
De mogelijkheid van een privacyfunctie
Duidelijke signalering (ook bij het beperkt kunnen onderscheiden van kleuren)
- Keuzemogelijkheden in deurbeslag
- Volledige integratie in zowel bestaande als nieuwe situaties
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Toegepaste producten Patiëntenkamerdeur

ASSA ABLOY is the
global leader in door
opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience.

Product

Type

Omschrijving
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Zorgslot
Sluitplaat
Voeding
Noodverbreekschakelaar
Beslagset

Diverse types
EA322
EA701
LBM006
V358
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Cilinder

(S)8800

7

Vrijloopdeurdranger

FD440/FD494

8
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Kabeldoorvoer
Vingerbeschermingsprofiel
Valdorpel

EA280
LIPS

Krukgestuurd slot met privacyfunctie.
Sluitplaat voor stompe deur.
Gestabiliseerde voeding 24VDC – 2,5A.
Opbouw, groen, dubbelpolig contact.
Krukgeveerd Zorgslotbeslag, breedschild,
PC72mm, met LED-ring indicator.
Het Octro 4000S systeem met keersleutel is
zeer flexibel, waardoor er voor iedere situatie een mechanische of elektromechanische
cilinder verkrijgbaar is. De mechanische versie
is leverbaar in de SKG klasse Zwaar (SKG**®)
en Extra Zwaar (SKG***®).
De dranger met vrijloopfunctie zal zich bij de
eerste keer openen gedragen als een normale
deur met dranger. Daarna zal de drangerfunctie niet meer aanwezig zijn en de deur voelt
aan als een normale deur zonder dranger.
Wanneer de spanning afvalt ontstaat er weer
een sluitfunctie en wordt de deur gesloten.
Inbouw, maximale opening tot 120°.
Aluminium F1. Veroorzaakt bij brand geen
vlammen en giftige rook.
Voor brand-, rook-, en geluid- en tochtwering.
Maximale geluidsisolatiewaarde ~49 dB. Voor
luchtspleet tot 12mm. Tweezijdige activering
aan scharnier- en slotzijde.
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Schall-Ex Ultra 2

