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Brandvluchtsloten op ruststroomprincipe
• Type 605
• Type 1290
• Type 4050 SKG**

Elektrisch krukbestuurd-ruststroom/arbeidsstroom

• Type 610-01 en Type 610-02 [ruststroom]
• Type Carelock
• Typen 1170 / 1171 / 1172 / 1173 / 1174 [arbeidsstroom]
• Typen 1180 / 1181 / 1182 / 1183 / 1184 [ruststroom]
• Typen 4270 / 4271 / 4272 / 4273 / 4274 [arbeidsstroom]
• Typen 4280 / 4281 / 4282 / 4283 / 4284 [ruststroom]

Brandvluchtsloten op arbeidsstroomprincipe
• Type 4150 SKG**
• Type 4160 SKG**

Elektrische bedienbaar

• Type 4200 SKG**
• Type 4250 SKG**
• Type 4260 SKG**
• Tweepuntsvergrendeling 4200  SKG** / 635

Toebehoren

• Deurbesturingskast [DBK] 42-1
• Deurbesturingskast [DBK] 41-4
• Bussysteem t.b.v DBK 42-1 en DBK 41-4

Elektrische Sloten

Brandvluchtslot op ruststroomprincipe

Type 605
Werking
Werkt op basis van ruststroomprincipe (d.w.z. spanningsloos nachtschoot ontgrendeld).
Vergrendeling van het slot komt tot stand door het uitdraaien van de
nachtschoot.
De nachtschootvergrendeling wordt opgeheven door onderbreking
van de spanning bijv. via brandmeldinstallatie of handbediening (evt.
paniekknop).
Na spanningsonderbreking of uitschakeling door brandmeldinstallatie
dient men nadat de spanning weer is ingeschakeld, de nachtschoot
met de sleutel te vergrendelen.
Met de sleutel is de nachtschoot altijd mechanisch te ontgrendelen.
Vergrendeling alleen mogelijk indien spanning aanwezig is. Zonder
spanning schiet de nachtschoot d.m.v. veerkracht weer terug.
De dagschoot is bedienbaar d.m.v.deurkruk en sleutel.
Bij het vergrendelen van de nachtschoot (via sleutel) wordt de bediening van de dagschoot middels de deurkruk opgeheven. D.w.z.
de dagschoot kan dan niet door deurkruk bediend worden (vrije slag
deurkruk).
Na ontgrendeling van de nachtschoot (sleutel bediening of elektrisch)
is de dagschoot weer bedienbaar met deurkruk. E.e.a. is ter voorkoming van het klemmen van de nachtschoot.

Toepassingen
Toegangsbewaking en -controle voor binnen- en buitendeuren met
ontsnappingsmogelijkheid bij brand en andere calamiteiten. Toe te
passen in vluchtdeuren en tussendeuren van verzorgingstehuizen,
psychiatrische ziekenhuizen etc. Deuren die in geval van nood snel
ontgrendeld moeten worden.

Eigenschappen
Aan te sluiten op brandmeld- en/of inbraakcentrale (centraal en decentraal)
Wanneer gewenst, is nachtschootstandsignalering op afstand mogelijk d.m.v. een potentiaalvrij wisselcontact.
Sluitsignalering mogelijk door combinatie van nachtschootsignalering
en een reedcontact.
Op basis van het NEMEF slot 669, voorzien van dagschoot en nachtschoot.

Belangrijke gegevens
Bij bestelling dient wel opgegeven te worden welke draairichting de
deur heeft (DIN Links of DIN Rechts)
De meenemer van de cilinder dient in rust naar de sluitplaat gericht te
staan, deze moet op ongeveer 20 ̊ staan.
Knopcilinder mag niet worden toegepast, de meenemer kan het ontgrendelen van de nachtschoot belemmeren.

Technische gegevens
Type 605
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Connector op de kabel
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Grootste slotkastdikte: 16,5 mm

Gegevens

Draairichting
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Aansluitconnector
aansluitconnector

Opties

Elektrische aansluiting :
Stroom :     
Belasting :
Tolerantie :
Cilindermaat :
Steekmaat :
Doornmaat :
Grootste slotkastdikte :
Sparingsmaat :
Cilinderschroef :

24 Volt DC
50 mA
Continu (100% ED)
± 5%
17 mm europrofiel
PC 72
60 mm
16,5 mm
[D] 94 x [H] 204 mm
M5 x 65

Afwerking slotkast :
Voorplaat :

staal verzinkt corrosiebestendig
RVS, afmeting 294 x 25 mm

- Rechts en links verschillend; draairichting op te geven
- Voorzien van wissel, ter bediening van de dagschoot

• nachtschootsignalering
• elektrische aansluiting 12 Volt DC (stroom 100 mA)
• voorplaat afmeting 294 x 20 mm afgerond
• reedcontact (t.b.v. deurstandsignalering)
• inbraakvertragende langschilden

   afmeting binnenschild 289 x 50 x 8 mm
   afmeting buitenschild 289 x 50 x 12 mm
• handmelder nood (groen) tekst “bij nood deur open”
• sluitplaat HP646/7 (t.b.v. opdekdeuren)
Verpakking: slot + cilinderschroef M5 x 65 + rechthoekige sluitplaat
                    Nemef P646/17 + montagevoorschriften

Bij bestelling vermelden
• spanning 24 volt DC of 12 volt DC
• nachtschootsignalering code RR (optie)
• draairichting DIN Links of DIN Rechts

Elektrische Sloten

Brandvluchtslot op ruststroomprincipe

Type 1290
Werking
Werkt op basis van ruststroomprincipe (d.w.z. spanningsloos nachtschoot ontgrendeld).
Vergrendeling van het slot komt tot stand door het uitdraaien van de
nachtschoot.
De nachtschootvergrendeling wordt opgeheven door onderbreking
van de spanning bv. via brandmeld-installatie of handbediening (evt.
paniekknop).
Na spanningonderbreking of uitschakeling door de brandmeld-installatie dient men, nadat de spanning weer is ingeschakeld, de nachtschoot met de sleutel te vergrendelen.
Met de sleutel is de nachtschoot altijd mechanisch te ontgrendelen.
Vergrendeling is alleen mogelijk indien de spanning aanwezig is. Zonder spanning schiet de nachtschoot d.m.v. veerkracht weer terug.
Dagschoot bedienbaar d.m.v. deurkruk/draaiknop en sleutel.
De dagschoot is omlegbaar.

Toepassingen
Toegangsbewaking en -controle voor binnen- en buitendeuren met
ontsnappingsmogelijkheid bij brand en andere calamiteiten. In het bijzonder geschikt voor smalle deur- en kozijnstijlen.Toe te passen in
vluchtdeuren van kantoorcomplexen, musea, verzorgingstehuizen,
overheidsinstellingen, ziekenhuizen etc. Deuren die in geval van nood
snel ontgrendeld moeten worden.

Eigenschappen
Aan te sluiten op brandmeld- of inbraakcentrale (centraal en decentraal).
Wanneer gewenst, nachtschootstandsignalering op afstand mogelijk
d.m.v. een potentiaalvrij wisselcontact.
Sluitsignalering mogelijk door combinatie van nachtschootsignalering
en een reedcontact.
Op basis van het NEMEF slot 4159 (SKG*), voorzien van dag- en
nachtschoot.

Belangrijke gegevens
De meenemer van de cilinder dient in rust naar de sluitplaat gericht te
staan, deze moet op ongeveer 20 ̊ staan.
Knopcilinder mag niet worden toegepast, de meenemer kan het ontgrendelen van de nachtschoot belemmeren.

Technische gegevens
Type 1290
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Microschakelaar: galvanisch gescheiden
- Microschakelaar:
galvanisch
Max.
spanning: 24V
DC gescheiden
- Max. spanning: 24V DC
Min.
schakelstroom: 4 mA
- Min. schakelstroom: 4 mA
Max.
500
- Max.schakelstroom:
schakelstroom: 500
mAmA

Draairichting

Gegevens

Opties

Elektrische aansluiting :
Stroom :     
Belasting :
Tolerantie :
Cilindermaat :
Steekmaat :
Doornmaat :
Grootste slotkastdikte :
Sparingsmaat :
Cilinderschroef :

24 Volt DC
50 mA
Continu (100% ED)
± 5%
17 mm europrofiel
PC 92
30 mm en 35 mm
21 mm
[D] 55 x [H] 262 mm
M5 x 35 (speciaal)

• nachtschootsignalering
• elektrische aansluiting 12 Volt DC (stroom 100 mA)
• reedcontact (t.b.v. deurstandsignalering)
• inbraakvertragende langschilden

Afwerking slotkast :
Voorplaat :

staal zwart poedercoated
RVS, afmeting 335 x 25 mm

Bij bestelling vermelden

- Beveiligde uitvoering volgens SKG-norm*
- 1 Toers nachtschoot voorzien van 2 stalen beveiligings   pennen
- Zowel links als rechts bruikbaar (dagschoot omlegbaar)
- Voorzien van wissel, ter bediening van de dagschoot

   afmeting binnenschild 330 x 32 x 8 mm
   afmeting buitenschild 330 x 32 x 12 mm
• handmelder nood (groen) tekst “bij nood deur open”
Verpakking : slot + cilinderschroef M5 x 35 + montage    voorschriften

• spanning 24 volt DC of 12 volt DC
• nachtschootsignalering code RR (optie)
• doornmaat 30 mm of 35 mm

Elektrische Sloten

Brandvluchtslot op ruststroomprincipe

Type 4050
SKG**
Werking
Werkt op basis van ruststroomprincipe ( d.w.z. spanningsloos nachtschoot ontgrendeld)
Toegangsbewaking en controle voor binnen en buitendeuren met
ontsnappingsmogelijkheid bij brand en andere calamiteiten. Toe te
passen in vluchtdeuren en tussendeuren van kantorencomplexen,
musea, verzorgingstehuizen, overheidsinstellingen, ziekenhuizen etc.
Deuren die in geval van nood snel ontgrendeld moeten worden.
Vergrendeling van het slot komt tot stand door het uitdraaien van de
nachtschoot.
De nachtschootvergrendeling wordt opgeheven door onderbreking
van de spanning bijv. via brandmeldinstallatie of handbediening (evt.
paniekknop).
Na spanningsonderbreking of uitschakeling door brandmeldinstallatie dient men nadat de spanning weer is ingeschakeld, de
nachtschoot met de sleutel te vergrendelen.
Met de sleutel is de nachtschoot altijd mechanisch te ontgrendelen.
Vergrendeling alleen mogelijk indien spanning aanwezig is. Zonder
spanning schiet de nachtschoot d.m.v. veerkracht weer terug.
De dagschoot is bedienbaar d.m.v.deurkruk en sleutel.
Bij het vergrendelen van de nachtschoot (via sleutel) wordt de
bediening van de dagschoot middels de deurkruk opgeheven. D.w.z.
de dagschoot kan dan niet door deurkruk bediend worden (vrije slag
deurkruk). Na ontgrendeling van de nachtschoot (sleutel bediening
of elektrisch) is de dagschoot weer bedienbaar met deurkruk. E.e.a.
is ter voorkoming van het klemmen van de nachtschoot.

Toepassingen
Toegangsbewaking en -controle voor binnen- en buitendeuren met
ontsnappingsmogelijkheid bij brand en andere calamiteiten. Toe te
passen in vluchtdeuren en tussendeuren van verzorgingstehuizen,
psychiatrische ziekenhuizen etc. Deuren die in geval van nood snel
ontgrendeld moeten worden.

Eigenschappen
Aan te sluiten op brandmeld- en/of inbraakcentrale (centraal en decentraal)
Wanneer gewenst, is nachtschootstandsignalering op afstand mogelijk d.m.v. een potentiaalvrij wisselcontact.
Sluitsignalering mogelijk door combinatie van nachtschootsignalering en een reedcontact.
Op basis van het veiligheidsslot NEMEF 4219 (SKG**), voorzien
van dag- en nachtschoot.

Belangrijke gegevens
Bij bestelling dient wel opgegeven te worden welke draairichting de
deur heeft (DIN Links of DIN Rechts).
Knopcilinder mag niet worden toegepast, de meenemer kan het ontgrendelen van de nachtschoot belemmeren.

Technische gegevens
Type 4050
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Aansluitconnector

Draairichting

Gegevens
Elektrische aansluiting :
Stroom :     
Belasting :
Tolerantie :
Cilindermaat :
Steekmaat :
Doornmaat :
Grootste slotkastdikte :
Sparingsmaat :
Cilinderschroef :
Dagschoot :
Nachtschoot :
Afwerking slotkast :
Voorplaat :

Maatvoering Type: 4050 Opties
Grootste slotkastdikte 19 mm
• nachtschootsignalering (code RR)
24 Volt DC
sparingsmaat [D]110x
[H]295
mm
• elektrische
aansluiting
12 Volt DC (stroom 100 mA)
50Slotkast
mA
Continu (100% ED)
± 5%
17 mm europrofiel
PC 72
60 mm
19 mm
[D] 95 x [H] 204 mm
M5 x 65
RVS
Messing mat verchroomd

RVS
RVS, afmeting 294 x 25 mm,
afneembaar

- Beveiligde uitvoering volgens SKG-norm**
- 1 Toers nachtschoot voorzien van 2 stalen beveiligings   pennen
- Rechts en links verschillend; draairichting op te geven
- Voorzien van wissel, ter bediening van de dagschoot

• blusdiode
• sluitkom VS4219
• afgeronde voorplaat 294 x 20 mm
• inbraakvertragende langschilden
• handmelder nood (groen) tekst “bij nood deur open”
Verpakking:

slot + rechthoekige sluitplaat Nemef P4219/17
+ cilinderschroef M5 x 65 + montagevoorschriften

Bij bestelling vermelden
• spanning 24 volt DC of 12 volt DC
• nachtschootsignalering code RR (optie)
• draairichting DIN Links of DIN Rechts

Elektrische Sloten

Elektrisch krukbestuurd slot op ruststroomprincipe

Type 610-01 en Type 610-02
Werking
Op ruststroomprincipe, spanningsloos ontgrendeld (d.w.z. de kruk
bedient de dagschoot).
Wanneer er spanning op het slot staat, loopt de kruk vrij (vrije slag)
en is de dagschoot niet te bedienen, het slot is dus niet te openen
(m.u.v. paniekfunctie uitvoering-02).
Bij het dichttrekken van de deur wordt de dagschootvergrendelpal
door de deurpost in het slot geduwd en blokkeert hierdoor de dag
schoot, wat het terugduwen van de dagschoot van buitenaf onmogelijk maakt.
Wanneer de spanning onderbroken wordt, kan de dagschoot mechanisch, middels de krukbediening, worden bediend (de dagschoot
wordt niet elektrisch ingetrokken).
610 - 01 Gecontroleerde toegang en gecontroleerde uitgang.
610 - 02    
Gecontroleerde toegang en vrije uitgang door krukbediening
(paniekfunctie).

Toepassing
Toegangsbewaking en toegangscontrole, met ontsnappingsmogelijkheid bij brand en andere calamiteiten.
Toe te passen in vluchtdeuren/binnendeuren en toegangsdeuren van
kantoren, verzorgingstehuizen, psychiatrische ziekenhuizen etc.

Eigenschappen
Aan te sluiten op brandmeld- en/of inbraakcentrale
Op basis van het NEMEF 649 slot, voorzien van RVS dagschoot en
dagschootvergrendelpal.
Met de sleutel is de dagschoot altijd mechanisch te bedienen.
Ook geschikt voor sluis-systemen.
Aan te sluiten op 12 tot 24 V. DC.
Bij bestelling dient wel opgegeven te worden welke draairichting de
deur heeft (Din Links of Din Rechts).
P-zijde aangeven bij uitvoering 610-02 (zie bestelformulier in PDF
op website).

Technische gegevens
Type 610 - uitvoering 01 en 02
24

Connector op de kabel
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Aansluitconnector
Grootste slotkastdikte: 18 mm

Gegevens

Opties

Dagschoot :
Dagschootvergrendelpal :
Spanning :
Opgenomen vermogen :
Tolerantie :
Spoelbelasting :
Cilinderschroef :
Steekmaat :
Doornmaat :
Grootste slotkastdikte :
Sparingsmaat :
Cilindermaat :
Voorplaat :
Afwerking slotkast :

RVS
messing vernikkeld
12 tot 24 Volt DC
4,2 Watt
± 10%
100% ED
lengte maximaal 65 mm
PC72
60 mm
18 mm
[D] 94 x [H] 167 mm
17 mm [ europrofiel ]
rechthoekig type S (235 x 24)
staal  verzinkt corrosiebestendig

Voorzien van wissel ter bediening van de dagschoot

Opmerkingen
Er zijn 2 typen gedeelde krukstiften.
- deurdikte 40 mm; stiftlengte 95 mm
- deurdikte > 40 mm; stiftlengte 118 mm
Deurbeslagadvies type 610 uitvoering - 02:
- vast draaibaar krukverend voorzien van een krukstiftbevestiging
Verpakking :

P = paniekzijde

P = Paniekzijde (Vrije Uitgang)

slot + sluitplaat Nemef P649/47 + montagevoorschriften + (gedeelde krukstift, uitvoering
610-02).

• deurstandsignalering d.m.v. dagschootvergrendelpal signalerings-

   code RR (klem 1 en 2 aansluitconnector)
• sluitsignalering d.m.v. combinatie van dagschootvergrendelpal en
   een reedcontact ( NC )
• 22 mm Kabacilinderuitsparing
• lengte voorplaat type L (294 x 25) ter vervanging van slot type 605
• afgeronde voorplaat 20 mm lengte 235 mm type AS (235 x 20) /
   afgeronde voorplaat 24 mm lengte 235 mm type AS24 (235 x 24)
• handmelder nood (groen) tekst “bij nood deur open”

Bij bestelling vermelden
• uitvoering -01 of -02
• signalering:

   - dagschootvergrendelpal code RR
   - geen signalering code 00
• 01 draairichting (1, 2, 3 of 4)
• 02 paniekzijde (P1, P2, P3 of P4)
• type voorplaat (S, L of AS)
• cilindermaat 17 mm europrofiel of 22 mm Kaba profiel
   (code 17 of 22)
Zie bestelformulier in PDF op website.

Elektrische Sloten

Elektrisch krukbestuurd slot op ruststroomprincipe

Type CareLock

De totaaloplossing op het gebied van toegangscontrole in combinatie met
persoonlijke woonvrijheid.
Deze gebruiksvriendelijke beslag-slot combinatie (krukbestuurd) is voorzien
van een vluchtveiligheidsfunctie met een zeer duidelijke LED-indicator.
Daarom is dit de perfecte oplossing voor toepassing bij patiëntenkamers in
zorginstellingen etc..
De zorgverlener bepaalt de ver- en ontgrendeling en de patiënt ervaart het gevoel van persoonlijke woonvrijheid door het toepassen van de privacyfunctie.

Eenvoudige bediening
De Brondool CareLock biedt niet alleen de perfecte  
oplossing, maar is ook gemaakt voor een uiterst
eenvoudige bediening.

Afgesloten
De deur wordt afgesloten door aan de gangzijde de cilinder te bedienen met
een sleutel.   
Met dezelfde sleutel kan deze functie ook weer worden opgeheven.
De zorgverlener bepaalt dus of de kamer is afgesloten of een loopfunctie
heeft.
Indien de deur is afgesloten, dan is aan beide zijde de kruk niet te bedienen
en geeft de LED-indicator de kleur rood weer. [ binnen- en buitenzijde ]
Deze kleur rood zal na enige tijd afnemen qua felheid, zodat de patiënt hier
géén hinder van ondervindt tijdens het verblijf in de kamer.

Privacy-sluiting
Deze functie houdt in dat de gebruiker of zorgverlener aan de binnenzijde de
LED-indicator indrukt zodat andere bewoners de ruimte niet kunnen betreden.    
De LED-indicator kleurt dan aan de binnen- en buitenzijde   half rood / half
groen en varieert in felheid, zodat de gebruiker duidelijk kan waarnemen dat
deze privacy-sluiting is ingeschakeld. [ buitenzijde kleurt oranje ]
Deze privacy-sluiting geeft daardoor de patiënt een gevoel van persoonlijke
woonvrijheid.
Deze functie is altijd door de zorgverlener te overrulen [ d.m.v. sleutelbediening ] en is de deur altijd te openen.

Loopfunctie
De deur heeft de loopfunctie als deze niet vergrendeld is en niet op de
privacystand staat zodat de gebruikers vrij deze ruimte kunnen betreden en
verlaten.
De LED-indicator geeft de kleur groen weer. [ binnen- en buitenzijde ]
Aan de binnenzijde neemt deze kleur groen na enige tijd qua kleur af in felheid, zodat ook hier de patiënt géén hinder van ondervind.

Vluchtveiligheidsfunctie
De Brondool CareLock heeft daarnaast ook nog een ingebouwde vluchtveiligheidsfunctie, die niet door de patiënt en de zorgverlener wordt bedient, maar
die via de brandmeldcentrale of het calamiteitensysteem loopt.
Dat betekent dat met één druk op de knop alle deuren in de loopfunctie worden gezet, zodat iedereen direct toegang heeft tot de aangegeven vluchtroute
Ook hulpverleners hebben dan direct toegang tot al deze vrijgegeven ruimtes.

De totaaloplossing op het gebied van toegangscontrole in
combinatie met persoonlijke woonvrijheid

Brondool CareLock
Kwaliteit en veiligheid samengevoegd
LED kleur functionaliteiten beslag
Gangzijde:
Rood:
		
       Oranje:
		
       Groen:

Afgesloten
Privacy-sluiting
Loopfunctie

Kamerzijde:
        Half rood:

Afgesloten

        Half rood/groen:

Privacy-sluiting

        Half groen:

Loopfunctie

Gegevens slot [610-CL]
Dagschoot:
Hulpschoot:
Hulpschoot signalering:
Voorplaat:
Cilindermaat:
Cilinderschroef:
Doornmaat:
Steekmaat:
Spanning:
Ruststroomprincipe:
Geheugen:
Inschakelstroom:
Houdstroom:
Opgenomen vermogen:
Spoelbelasting:
Krukstift:
Sluitplaat:

RVS
Messing vernikkeld
Maak contact
Rechthoekig [ 235 x 24 ] standaard
17mm europrofiel
Lengte maximaal 65mm
60mm
PC72
12-24VDC
Spanningsloos ontgrendeld
Bij spanningsuitval komt het slot in de laatst
gekozen postie terug
250 mA bij 24VDC [bij een lagere voedingsspanning
wordt de stroom navenant hoger]
125 mA bij 24VDC [bij een lagere voedingsspanning
wordt de stroom navenant hoger]
4,2 Watt
100% ED
Standaard
P649/47  NEMEF

Aan te sluiten op brandmeldcentrale en/of calamiteitensysteem

Gegevens beslag [5500-CL]
Steekmaat:
Schild afmetingen:
Uitvoering:
Schilddikte:
Draairichting:
Kleur:

PC72
250 x 50 mm
Ei-kruk / Kruk D-model verend
11,5 mm kamerzijde / 9,5 mm gangzijde
Din-Links / Din-Rechts
RVS geborsteld

Optioneel
▶   Brondool kabelovergang M1190 / M1191
▶   Brondool kabel  [ 5x 0,34 mm ]
▶   Brondool deurdranger
▶   Halve cilinder
▶   Deurstand signalering d.m.v. deurmagneetcontact [DMC]
▶   Voorplaat 294 x 24 [rechthoekig] of 235 x 24 [afgerond]

Elektrische Sloten

Elektrisch krukbestuurd slot op arbeidsstroomprincipe

Type 1170  [beide zijden gecontroleerd]
Typen 1171 / 1172 / 1173 / 1174  [met paniekfunctie]
Werking
Op arbeidsstroomprincipe, spanningsloos vergrendeld ( d.w.z. de kruk
bedient de dag en de nachtschoot)
Dit deurslot biedt oplossingen voor deursituaties waarbij een hoge
graad van beveiliging gecombineerd dient te worden met een vluchtwegfunctie. De nachtschoot wordt door de hulpschoot uitgestoten bij
het sluiten van de deur. De bediening van de kruk aan de beveiligde
zijde is voorzien van een vrijloopmechanisme, welke door een elektrische puls geactiveerd wordt. Met de bediening van de kruk aan de
binnenzijde (paniekzijde) wordt zowel de dagschoot als nachtschoot
direct ingetrokken.

Toepassingen
Het slot kan toegepast worden voor buiten- en binnendeuren.
De paniekfunctie maakt het mogelijk om deze te gebruiken voor nooddeuren. Indien een kruk wordt toegepast, kan het slot middels krukbediening, sleutelbediening en toegangscontrole ontgrendeld worden.
Door het aanbieden van een spanningspuls wordt de buitenkruk geactiveerd en kan de deur geopend worden. Via de binnenkruk kan men
altijd de deur openen(paniekfunctie).

Specificaties
Nachtschoot : Staal 20mm
Dagschoot : Staal
Slotkast : Staal verzinkt
Steekmaat : PC 92
Cilindermaat : 17 mm europrofiel
Doornmaat : 35 mm
Grootste slotkastdikte : 21 mm
Paniekfunctie : krukbediend
Aansluitspanning : 12V-DC 240mA
Tolerantie: +/- 10%
Signaleringen: potentiaalvrije wisselcontacten 1A 24V
4 signaleringscontacten:
nachtschootsignalering
binnenkruksignalering
buitenkruksignalering
cilinderbedieningsignalering
Standaard geleverd met 5meter kabel
Stand meenemer: 5 of 7uur van de cilinder
(geen knopcilinder toepassen)
Krukstift: 9/8mm meegeleverd voor deurdikte 40mm.

Opmerkingen
Type 1170 = (DIN Links of DIN Rechts)
Bij bestelling dient opgegeven te worden :
Type 1171 = P1 (DIN Links)
Type 1172 = P2 (DIN Rechts)
Type 1173 = P3 (DIN Links)
Type 1174 = P4 (DIN Rechts) (zie tabel draairichting technische
gegevens)

Technische gegevens
Typen 1170 / 1171 / 1172 / 1173 / 1174
15

35

12

24

8,5

Aansluitkabel

44

3

12

32

75

10,5

21

300

9

8

33

35

92

21

5,5 - 10 [2x]

Draairichting

P = Paniekzijde (Vrije Uitgang)
P
= paniekzijde

Elektrische Sloten

Elektrisch krukbestuurd slot op ruststroomprincipe

Type 1180  [beide zijden gecontroleerd]
Typen 1181 / 1182 / 1183 / 1184  [met paniekfunctie]
Werking
Op russtroomprincipe, spanningsloos ontgrendeld ( d.w.z. de kruk
bedient de dag en de nachtschoot)
Dit deurslot biedt oplossingen voor deursituaties waarbij een hoge graad
van beveiliging gecombineerd dient te worden met een vluchtwegfunctie.
De nachtschoot wordt door de hulpschoot uitgestoten bij het sluiten van
de deur. De bediening van de kruk aan de beveiligde zijde is voorzien
van een vrijloopmechanisme, welke door een elektrische puls geactiveerd wordt. Met de bediening van de kruk aan de binnenzijde (paniekzijde) wordt zowel de dagschoot als nachtschoot direct ingetrokken.

Toepassingen
Het slot kan toegepast worden voor buiten- en binnendeuren.
De paniekfunctie maakt het mogelijk om deze te gebruiken voor nooddeuren. Indien een kruk wordt toegepast, kan het slot middels krukbediening, sleutelbediening en toegangscontrole ontgrendeld worden.
Door het aanbieden van een spanningspuls wordt de buitenkruk geactiveerd en kan de deur geopend worden. Via de binnenkruk kan men altijd
de deur openen(paniekfunctie).

Specificaties
Nachtschoot : Staal 20mm
Dagschoot : Staal
Slotkast : Staal verzinkt
Steekmaat : PC 92
Cilindermaat : 17 mm europrofiel
Doornmaat : 35 mm
Grootste slotkastdikte : 21 mm
Paniekfunctie : krukbediend
Aansluitspanning : 12V-DC 240mA
Tolerantie: +/- 10%
Signaleringen: potentiaalvrije wisselcontacten 1A 24V
4 signaleringscontacten:
nachtschootsignalering
binnenkruksignalering
buitenkruksignalering
cilinderbedieningsignalering
Standaard geleverd met 5meter kabel
Stand meenemer: 5 of 7uur van de cilinder
(geen knopcilinder toepassen)
Krukstift: 9/8mm meegeleverd voor deurdikte 40mm.

Opmerkingen
Type 1180 = (DIN Links of DIN Rechts)
Bij bestelling dient opgegeven te worden :
Type 1181 = P1 (DIN Links)
Type 1182 = P2 (DIN Rechts)
Type 1183 = P3 (DIN Links)
Type 1184 = P4 (DIN Rechts) (zie tabel draairichting technische
gegevens)

Technische gegevens
Typen 1180 / 1181 / 1182 / 1183 / 1184
15

35

12

24

8,5

Aansluitkabel

44

3

12

32

75

10,5

21

300

9

8

33

35

92

21

5,5 - 10 [2x]

Draairichting

P = paniekzijde

P = Paniekzijde (Vrije Uitgang)

Elektrische Sloten

Elektrisch krukbestuurd slot op arbeidsstroomprincipe

Type 4270  [beide zijden gecontroleerd]
Typen 4271 / 4272 / 4273 / 4274  [met paniekfunctie]
Werking
Op arbeidsstroomprincipe, spanningsloos vergrendeld ( d.w.z. de kruk
bedient de dag en de nachtschoot)
Dit deurslot biedt oplossingen voor deursituaties waarbij een hoge graad
van beveiliging gecombineerd dient te worden met een vluchtwegfunctie.
De nachtschoot wordt door de hulpschoot uitgestoten bij het sluiten van
de deur. De bediening van de kruk aan de beveiligde zijde is voorzien
van een vrijloopmechanisme, welke door een elektrische puls geactiveerd wordt. Met de bediening van de kruk aan de binnenzijde (paniekzijde) wordt zowel de dagschoot als nachtschoot direct ingetrokken.

Toepassingen
Het 4270 slot kan toegepast worden voor buiten en binnen deuren.
De paniek functie maakt het mogelijk om deze te gebruiken voor nooddeuren. Indien een kruk wordt toegepast, kan het slot middels krukbediening, sleutelbediening en toegangscontrole ontgrendeld worden.
Door het aanbieden van een spanningspuls wordt de buitenkruk geactiveerd en kan de deur geopend worden. Via de binnenkruk kan men altijd
de deur openen(paniekfunctie).

Specificaties
Nachtschoot : Staal 20mm
Dagschoot : Staal
Slotkast : Staal verzinkt
Steekmaat : PC 72
Cilindermaat : 17 mm europrofiel
Doornmaat : 60 mm
Grootste slotkastdikte : 19 mm
Sparingsmaat : [D] 96.5 x [H] 168 mm
Paniekfunctie : krukbediend
Aansluitspanning : 12V-DC 240mA
Tolerantie: +/- 10%
Signaleringen: potentiaalvrije wisselcontacten 1A 24V
4 signaleringscontacten:
nachtschootsignalering
binnenkruksignalering
buitenkruksignalering
cilinderbedieningsignalering
Stand meenemer: 5 of 7uur van de cilinder
(geen knopcilinder toepassen)
Krukstift: 9/8mm meegeleverd voor deurdikte 40mm.

Opmerkingen
Type 4270 = (DIN Links of DIN Rechts)
Bij bestelling dient opgegeven te worden :
Type 4271 = P1 (DIN Links)
Type 4272 = P2 (DIN Rechts)
Type 4273 = P3 (DIN Links)
Type 4274 = P4 (DIN Rechts) (zie tabel draairichting technische
gegevens)

Technische gegevens
Typen 4270 / 4271 / 4272 / 4273 / 4274

Aansluitconnector aan bovenzijde slot

Draairichting

P = Paniekzijde (Vrije Uitgang)
P
= paniekzijde

Elektrische Sloten

Elektrisch krukbestuurd slot op ruststroomprincipe

Type 4280  [beide zijden gecontroleerd]
Typen 4281 / 4282 / 4283 / 4284  [met paniekfunctie]
Werking
Op russtroomprincipe, spanningsloos ontgrendeld ( d.w.z. de kruk bedient de dag en de nachtschoot)
Dit deurslot biedt oplossingen voor deursituaties waarbij een hoge graad
van beveiliging gecombineerd dient te worden met een vluchtwegfunctie.
De nachtschoot wordt door de hulpschoot uitgestoten bij het sluiten van
de deur. De bediening van de kruk aan de beveiligde zijde is voorzien
van een vrijloopmechanisme, welke door een elektrische puls geactiveerd wordt. Met de bediening van de kruk aan de binnenzijde (paniekzijde) wordt zowel de dagschoot als nachtschoot direct ingetrokken.

Toepassingen
Het 4270 slot kan toegepast worden voor buiten en binnen deuren.
De paniek functie maakt het mogelijk om deze te gebruiken voor nooddeuren. Indien een kruk wordt toegepast, kan het slot middels krukbediening, sleutelbediening en toegangscontrole ontgrendeld worden.
Door het aanbieden van een spanningspuls wordt de buitenkruk geactiveerd en kan de deur geopend worden. Via de binnenkruk kan men altijd
de deur openen(paniekfunctie).

Specificaties
Nachtschoot : Staal 20mm
Dagschoot : Staal
Slotkast : Staal verzinkt
Steekmaat : PC 72
Cilindermaat : 17 mm europrofiel
Doornmaat : 60 mm
Grootste slotkastdikte : 19 mm
Sparingsmaat : [D] 96.5 x [H] 168 mm
Paniekfunctie : krukbediend
Aansluitspanning : 12V-DC 240mA
Tolerantie: +/- 10%
Signaleringen: potentiaalvrije wisselcontacten 1A 24V
4 signaleringscontacten:
nachtschootsignalering
binnenkruksignalering
buitenkruksignalering
cilinderbedieningsignalering
Stand meenemer: 5 of 7uur van de cilinder
(geen knopcilinder toepassen)
Krukstift: 9/8mm meegeleverd voor deurdikte 40mm.

Opmerkingen
Type 4280 = (DIN Links of DIN Rechts)
Bij bestelling dient opgegeven te worden :
Type 4281 = P1 (DIN Links)
Type 4282 = P2 (DIN Rechts)
Type 4283 = P3 (DIN Links)
Type 4284 = P4 (DIN Rechts) (zie tabel draairichting technische
gegevens)

Technische gegevens
Typen 4280 / 4281 / 4282 / 4283 / 4284

Aansluitconnector aan bovenzijde slot

Draairichting

P = Paniekzijde (Vrije Uitgang)
P
= paniekzijde

Elektrische Sloten

Brandvluchtslot op arbeidsstroomprincipe

Type 4150
SKG**
Werking
De nachtschootvergrendeling wordt opgeheven met spanningspuls
via brandmeldinstallatie of door handbediening.(evt. paniekknop)
Na automatische ontgrendeling van de nachtschoot en reset, dient
men het slot met de sleutel te vergrendelen.

Toepassing
Toegangsbewaking en -controle voor binnen- en buitendeuren met
ontsnappingsmogelijkheid bij brand en andere calamiteiten.
In het bijzonder geschikt voor het gebruik in strafinrichtingen.
Toe te passen met brondool deurbesturingskast (afk.DBK) model
41-4 voor max. 4 sloten. (voor technische gegevens zie Toebehoren)

Eigenschappen
Aan te sluiten op een brandmeld- of inbraakcentrale (centraal en decentraal).
Inbraakwerend.
Nachtschootstandsignalering op afstand mogelijk d.m.v. een
potentiaalvrij wisselcontact.
Sluitsignalering mogelijk door combinatie van nachtschootsignalering
en een reedcontact.
Werkt op basis van arbeidsstroomprincipe.Nachtschoot wordt ontgrendeld met spanningspuls.
Op basis van het NEMEF slot 4319 (SKG**)
Bij bestelling dient wel opgegeven te worden welke draairichting de
deur heeft (Din Links of Din Rechts).

Algemeen
Het slot voldoet aan de SKG - DJI beproevingsprotocol welke
gelijk te stellen zijn aan celdeuren.

DBK 41-4

Technische gegevens
Type 4150
60
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1,5
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Connector op de kabel

Connector op het slot

4,5

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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7.

1.
2.
3.
4.
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C-contact nachtschoot
NC-contact nachtschoot
NO-contact nachtschoot
Spoel +
Spoel C-contact spoelstand
NC-contact spoelstand

68

BRONDOOL

Groen
Bruin
Blauw
Rood
Geel
Roze
Grijs

19,4

Connector op de kabel

178
38

Vergrendelspoel
Ontgrendelspoel
Gezamelijke plus
Microswitch
Microswitch

182

21,5
7,5 (4x)
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2.
3.
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Rood
Groen
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Connector op het slot

33,5

Draairichting
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Gegevens:
Beveiligde uitvoering :
Nachtschoot :     
Dagschoot :
Nachtschootsignalering :

Opties:

Afwerking slotkast :
Siervoorplaat :

volgens SKG-norm**
RVS, getest voor > 25.000 N
staal vernikkeld
voorzien van wisselcontact
(t.b.v. nachtschootsignalering)
PC 72
17 mm europrofiel
60 mm
lengte maximaal 80 mm
slot voorzien van wissel,
ter bediening van de dagschoot
staal verzinkt corrosiebestendig
roestvrijstaal

Grootste slotkastdikte :
Slotkast sparingsmaat :

27mm
[D]165 x [H]190 mm

Steekmaat :
Cilindermaat :
Doornmaat :
Cilinderschroef :
Wissel :

• 22 mm Kaba cilinder uitsparing

• universele RVS inbouwslotkast Type 4141 (voor toepassing
Maatvoering Type: 4150
   in metalen deuren of kozijnen)
Grootste slotkastdikte•• opbouwslotkast
25 mm RVS 4142
sluitkom VS 4219 t.b.v. houten kozijnen
• RVS-sluitplaat
stalen kozijnen/deuren
Slotkast sparingsmaat
[D]135 xt. b.v.
[H]190
mm
   in diverse diktes leverbaar
• reedcontact (t.b.v. deurstandsignalering)

Belangrijke gegevens:
Knopcilinder mag niet worden toegepast, de meenemer kan
het ontgrendelen van de nachtschoot belemmeren.

Elektrische Sloten

Brandvluchtslot op arbeidsstroomprincipe

Type 4160
SKG**
Werking
De nachtschootvergrendeling wordt opgeheven met spanningspuls
via brandmeldinstallatie of door handbediening.(evt. paniekknop)
Na automatische ontgrendeling van de nachtschoot en reset, dient
men het slot met de sleutel te vergrendelen.
Nadat de nachtschoot vergrendeld is, is de klapschoot (kantelbare
dagschoot) geblokkeerd.

Toepassing
Toegangsbewaking en -controle voor binnen- en buitendeuren met
ontsnappingsmogelijkheid bij brand en andere calamiteiten.
In het bijzonder geschikt voor het gebruik in strafinrichtingen.
Toe te passen met brondool deurbesturingskast (afk.DBK) model
41-4 voor max. 4 sloten. (voor technische gegevens zie Toebehoren)

Eigenschappen
Aan te sluiten op een brandmeld- of inbraakcentrale (centraal en decentraal).
Inbraakwerend.
Nachtschootstandsignalering op afstand mogelijk d.m.v. een
potentiaalvrij wisselcontact.
Sluitsignalering mogelijk door combinatie van nachtschootsignalering
en een reedcontact.
Werkt op basis van arbeidsstroomprincipe.Nachtschoot wordt ontgrendeld met spanningspuls.
Op basis van het NEMEF slot 4319 (SKG**), voorzien van kantelbare
dagschoot en nachtschoot.
Na mechanische of elektrische vergrendeling van de nachtschoot,
wordt de klapschoot geblokkeerd.
Deze klapschoot voorkomt het klemmen van de nachtschoot en heeft
een maximale kracht van 1900 N (~190 kgf).
Bij bestelling dient wel opgegeven te worden welke draairichting de
deur heeft (Din Links of Din Rechts).

DBK 41-4

Technische gegevens
Type 4160
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Connector op de kabel

Connector op het slot
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Connector op de kabel

C-contact nachtschoot
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Spoel +
Spoel C-contact spoelstand
NC-contact spoelstand

Connector op het slot

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
5.

136,4

66,5

44,8

20

1.
2.
3.
4.
5.

Vergrendelspoel
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Microswitch
Microswitch
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Draairichting
38

Gegevens:
Beveiligde uitvoering :
Nachtschoot :     
Klapschoot :

Opties:

Steekmaat :
Cilindermaat :
Doornmaat :
Cilinderschroef :

volgens SKG-norm**
RVS, getest voor > 25.000 N
staal vernikkeld,
getest voor > 14.000 N
voorzien van wisselcontact
(t.b.v. nachtschootsignalering)
PC 72
17 mm europrofiel
60 mm
lengte maximaal 80 mm

Afwerking slotkast :
Siervoorplaat :

roestvrijstaal

Grootste slotkastdikte :
Slotkast sparingsmaat :

27mm
[D]165 x [H]190 mm

Nachtschootsignalering :

• 22 mm Kaba cilinder uitsparing
• universele RVS inbouwslotkast Type 4141 (voor toepassing
   in metalen deuren of kozijnen)
• opbouwslotkast RVS 4142
• RVS-sluitplaat t. b.v. stalen kozijnen/deuren
   in diverse diktes leverbaar
• reedcontact (t.b.v. deurstandsignalering)

Maatvoering type: 4160
Belangrijke gegevens:
Grootste slotkastdikte 27 mm
Knopcilinder mag niet worden toegepast, de meenemer kan
staal
verzinkt corrosiebestendig
Slotkast
sparingsmaat
[D]135
[H]190belemmeren.
mm
het ontgrendelen
van x
de nachtschoot

Elektrische Sloten

Elektrisch bedienbaar slot op arbeidsstroomprincipe

Type 4200
SKG**
Werking
Geschikt voor brandscheidingscompartimenten.
Toegangsbewaking voor buitendeuren en extra beveiligde binnen
deuren, met ontsnappingsmogelijkheid bij brand en andere calamiteiten; kan aangesloten worden op een brandmeldcentrale of een calamiteitenpaneel. Uitermate geschikt in combinatie met toegangscontrolesystemen (o.a. kaartlezers, codepanelen, handsfree-systemen,
tijdklokken etc.).
Toe te passen met Brondool deurbesturingskast (afk.DBK)
Model 42-1 (voor technische gegevens zie Toebehoren)
Werkt op basis van arbeidsstroomprincipe.
Nachtschoot is met spanningspuls uitstootbaar en intrekbaar.
Vergrendeling van het slot komt tot stand door het uitdraaien van de  
nachtschoot.
Bij het vergrendelen van de nachtschoot (via sleutel of elektrisch)    
wordt de bediening van de dagschoot middels de deurkruk opgeheven. D.w.z. de dagschoot kan dan niet door deurkruk bediend wor-   
den (vrije slag deurkruk). Na ontgrendeling van de nachtschoot via
(sleutel of elektrisch) is de dagschoot weer bedienbaar met deurkruk.
E.e.a. is ter voorkoming van het klemmen van de nachtschoot.
Als optie is het slot te voorzien van een elektrische ontgrendelblokkering ( d.w.z. de nachtschoot is zowel mechanisch als elektrisch
tijdelijk niet bedienbaar ) deze functie is te gebruiken bij bv. ongewenste calamiteiten. ( vb. overval, gijzeling etc.)
Instelbare speciale functies m.b.v. dipswitch [ 4 ] in DBK:
Sleutel functie (d.w.z. wanneer met de sleutel de nachtschoot
ontgrendeld wordt, dan blijft de nachtschoot gedurende die tijd ontgrendeld).
Programmeerbare speciale functies m.b.v. programmeerunit:
Heat functie (d.w.z. dat de spoelen kortstondige spanningspulsen    
krijgt, zodat het slot op temperatuur blijft. Dit om condensvorming op
de spoelen te voorkomen).

Eigenschappen
Sluitsignalering op afstand d.m.v. een potentiaalvrij wisselcontact.  
(nachtschoot signalering gecombineerd met reedcontact)
Middels het reedcontact in de deur wordt een automatische vergrendeling van het slot gerealiseerd.
Op basis van het NEMEF slot 4319 (SKG**), voorzien van een
speciaal gelagerde dagschoot en nachtschoot.
Met de sleutel is het slot altijd te ontgrendelen en te vergrendelen.
(m.u.v. ontgrendelingsblokkering, optie).
Bij bestelling dient wel opgegeven te worden welke draairichting de
deur heeft (Din Links of Din Rechts).

Algemeen
Het slot voldoet aan de SKG - DJI beproevingsprotocol welke
gelijk te stellen zijn aan celdeuren.

DBK 42-1

Technische gegevens
Type 4200
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Aansluitconnector
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Connector en aansluiting slot
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Gegevens:
Beveiligde uitvoering :
Nachtschoot :     
Dagschoot :
Nachtschootsignalering :

Opties:

Afwerking slotkast :
Siervoorplaat :

volgens SKG-norm**
RVS, getest voor > 25.000 N
staal vernikkeld
voorzien van wisselcontact
(t.b.v. nachtschootsignalering)
PC 72
17 mm europrofiel
60 mm
lengte maximaal 80 mm
slot voorzien van wissel,
ter bediening van de dagschoot
staal verzinkt corrosiebestendig
roestvrijstaal

Grootste slotkastdikte :
Slotkast sparingsmaat :

27mm
[D]165 x [H]190 mm

Steekmaat :
Cilindermaat :
Doornmaat :
Cilinderschroef :
Wissel :

Draairichting
38

10

14

5,5

82

OCTROOI
AANGEVRAAGD

• 22 mm Kaba cilinder uitsparing
• ontgrendelings blokkering (connector 7-voudig) code TB

   ruststroomprincipe
• universele RVS inbouwslotkast Type 4141 (voor toepassing
   in metalen deuren of kozijnen)
• opbouwslotkast RVS 4142
• sluitkom VS 4219 t.b.v. houten kozijnen
• RVS-sluitplaat t. b.v. stalen kozijnen/deuren
   in diverse diktes leverbaar
• messing klavier voor toepassing knopcilinder

Maatvoering Type: 4200
Grootste slotkastdikte 27 mm
Slotkast sparingsmaat [D]165 x [H]190 mm

Elektrische Sloten

Elektrisch bedienbaar slot op arbeidsstroomprincipe

Type 4250
SKG**
Werking
Toegangsbewaking voor buitendeuren en extra beveiligde binnen
deuren, met ontsnappingsmogelijkheid bij brand en andere calamiteiten; kan aangesloten worden op een brandmeldcentrale of een calamiteitenpaneel. Uitermate geschikt in combinatie met automatische
deurdrangers (optie) en toegangscontrolesystemen (o.a. kaartlezers,
codepanelen, handsfree-systemen, tijdklokken etc.).
Toe te passen met Brondool deurbesturingskast (afk.DBK)
Model 42-1 (voor technische gegevens zie Toebehoren)
Werkt op basis van arbeidsstroomprincipe.
Nachtschoot is met spanningspuls uitstootbaar en intrekbaar.
Vergrendeling van het slot komt tot stand door het uitdraaien van de  
nachtschoot.
Als optie is het slot te voorzien van een elektrische ontgrendelblokkering ( d.w.z. de nachtschoot is zowel mechanisch als elektrisch
tijdelijk niet bedienbaar ) deze functie is te gebruiken bij bv. ongewenste calamiteiten. ( vb. overval, gijzeling etc.)
Instelbare speciale functies m.b.v. dipswitch [ 4 ] in DBK:
Sleutel functie (d.w.z. wanneer met de sleutel de nachtschoot
ontgrendeld wordt, dan blijft de nachtschoot gedurende die tijd ontgrendeld).
Programmeerbare speciale functies m.b.v. programmeerunit:
Heat functie (d.w.z. dat de spoelen kortstondige spanningspulsen    
krijgt, zodat het slot op temperatuur blijft. Dit om condensvorming op
de spoelen te voorkomen).

Eigenschappen
Sluitsignalering op afstand d.m.v. een potentiaalvrij wisselcontact.
(nachtschootsignalering gecombineerd met reedcontact)
Middels het reedcontact in de deur wordt een automatische vergrendeling van het slot gerealiseerd.
Op basis van het NEMEF slot 4319 (SKG**), voorzien van rol- en
nachtschoot.
Het slot type 4250 is geschikt voor zowel din linkse als din rechtse
deuren.
Met de sleutel is het slot altijd te ontgrendelen en te vergrendelen
(m.u.v. ontgrendelingsblokkering, optie).

DBK 42-1

Technische gegevens
Type 4250

96

41
Connector op de kabel

4,5

29

Connector op het slot

1 2 3 4 5

1,5
1 2 3 4 5
Geel
Wit
Rood
Groen
Blauw

1.
2.
3.
4.
5.

Vergrendelspoel
Ontgrendelspoel
Gezamelijke plus
Microswitch
Microswitch

63,2

44,5

BRONDOOL
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2.
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5.

14,5
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Connector op de kabel

Connector op het slot

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1. Vergrendelspoel
2. Ontgrendelspoel
3. Gezamelijke plus
4. Microswitch
5. Microswitch
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Draairichting

Gegevens

Opties

Beveiligde uitvoering :
Nachtschoot :     
Tonrol :
Nachtschootsignalering :

• 22 mm Kaba cilinder uitsparing
• ontgrendelingsblokkering (connector  7-voudig) code TB

volgens SKG-norm**
RVS, getest voor > 25.000 N
messing vernikkeld
voorzien van wisselcontact
(t.b.v. nachtschootsignalering)
Roller afstelbaar na het verwijderen
Steekmaat
:
PC 72
van de siervoorplaat.
[ messing schroef
Cilindermaat
: onder de roller]
17 mm europrofiel
Doornmaat :
60 mm
Cilinderschroef :
lengte maximaal 80 mm
Wissel :
slot voorzien van wissel,
ter bediening van de rolschoot
Afwerking slotkast :
staal verzinkt corrosiebestendig
Siervoorplaat :
roestvrijstaal
Grootste slotkastdikte :
Slotkast sparingsmaat :

ruststroomprincipe

• universele RVS inbouwslotkast Type 4141 (voor toepassing

   in metalen deuren of kozijnen)
• opbouwslotkast RVS 4142
• sluitkom VS 4219 t.b.v. houten kozijnen
• sluitplaat P4319/17
• RVS-sluitplaat t.b.v. stalen kozijnen/deuren (in diverse diktes
   leverbaar)
• deurdranger contact (connector 7-voudig)
• messing klavier voor toepassing knopcilinder

Maatvoering Type: 4250
Grootste slotkastdikte 27 mm
Slotkast sparingsmaat [D]165 x [H]190 mm

27mm
[D]165 x [H]190 mm

Elektrische Sloten

Elektrisch bedienbaar slot op arbeidsstroomprincipe

Type 4260
SKG**
Werking
Toegangsbewaking voor buitendeuren en extra beveiligde binnen
deuren, met ontsnappingsmogelijkheid bij brand en andere calamiteiten; kan aangesloten worden op een brandmeldcentrale of een calamiteitenpaneel. Uitermate geschikt in combinatie met automatische
deurdrangers (optie) en toegangscontrolesystemen (o.a. kaartlezers,
codepanelen, handsfree-systemen, tijdklokken etc.).
Toe te passen met Brondool deurbesturingskast (afk.DBK)
Model 42-1 (voor technische gegevens zie Toebehoren)
Werkt op basis van arbeidsstroomprincipe.
Nachtschoot is met spanningspuls uitstootbaar en intrekbaar.
Vergrendeling van het slot komt tot stand door het uitdraaien van de  
nachtschoot.
Nadat de nachtschoot vergrendeld is, is de klapschoot (kantelbare  
dagschoot) geblokkeerd.
Als optie is het slot te voorzien van een elektrische ontgrendelblokkering ( d.w.z. de nachtschoot is zowel mechanisch als elektrisch
tijdelijk niet bedienbaar ) deze functie is te gebruiken bij bv. ongewenste calamiteiten. ( vb. overval, gijzeling etc.)
Instelbare speciale functies m.b.v. dipswitch [ 4 ] in DBK:
Sleutel functie (d.w.z. wanneer met de sleutel de nachtschoot
ontgrendeld wordt, dan blijft de nachtschoot gedurende die tijd ontgrendeld).
Programmeerbare speciale functies m.b.v. programmeerunit:
Heat functie (d.w.z. dat de spoelen kortstondige spanningspulsen    
krijgt, zodat het slot op temperatuur blijft. Dit om condensvorming op
de spoelen te voorkomen).

Eigenschappen
Sluitsignalering op afstand d.m.v. een potentiaalvrij wisselcontact.
(nachtschoot signalering gecombineerd met reedcontact)
Middels het reedcontact in de deur wordt een automatische vergrendeling van het slot gerealiseerd.
Op basis van het NEMEF slot 4319 (SKG**), voorzien van klap- en
nachtschoot.
Met de sleutel is het slot altijd te ontgrendelen en te vergrendelen.
Bij bestelling dient wel opgegeven te worden welke draairichting de
deur heeft (Din Links of Din Rechts).
De klapschoot blijft open kantelen tot een maximale druk van 1900 N
(~190 kgf).

DBK 42-1

Technische gegevens
Type 4260
96

41

60
29
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1 2 3 4 5
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Draairichting

Gegevens
Beveiligde uitvoering :
Nachtschoot :     
Klapschoot :

Maatvoering Type: 4260 Opties
Grootste slotkastdikte 27• mm
22 mm Kaba cilinder uitsparing
volgens SKG-norm**
• ontgrendelings
blokkering
[D]165
x [H]190
mm(connector 7-voudig) code TB
RVS, Slotkast
getest voor > sparingsmaat
25.000 N

Steekmaat :
Cilindermaat :
Doornmaat :
Cilinderschroef :

staal vernikkeld,
getest voor > 14.000 N
voorzien van wisselcontact
(t.b.v. nachtschootsignalering)
PC 72
17 mm europrofiel
60 mm
lengte maximaal 80 mm

Afwerking slotkast :
Siervoorplaat :

staal verzinkt corrosiebestendig
roestvrijstaal

Grootste slotkastdikte :
Slotkast sparingsmaat :

27mm
[D]165 x [H]190 mm

Nachtschootsignalering :

• universele RVS inbouwslotkast Type 4141 (voor toepassing

   in metalen deuren of kozijnen)
• opbouwslotkast RVS 4142
• RVS-sluitplaat t.b.v. stalen kozijnen/deuren (in diverse diktes
   leverbaar)
• deurdranger contact (connector 7-voudig)
• messing klavier voor toepassing knopcilinder

Elektrische Sloten

Elektrisch bedienbaar slot op arbeidsstroomprincipe

Tweepuntsvergrendeling
4200 SKG** / 635
Werking
Uitermate geschikt voor brandscheidingscompartimenten (alleen voor
stalen deuren).
Toegangsbewaking voor buitendeuren en extra beveiligde binnen
deuren, met ontsnappingsmogelijkheid bij brand en andere calamiteiten; kan aangesloten worden op een brandmeldcentrale of een
calamiteitenpaneel. Uitermate geschikt in combinatie met toegangscontrolesystemen (o.a. kaartlezers, codepanelen, handsfreesystemen, tijdklokken etc.).
Toe te passen met Brondool deurbesturingskast (afk.DBK)
Model 42-1 (voor technische gegevens zie Toebehoren)
Werkt op basis van arbeidsstroomprincipe.
Nachtschoot is met spanningspuls uitstootbaar en intrekbaar.
Vergrendeling van het slot komt tot stand door het uitdraaien van de   
nachtschoot.
Bij het vergrendelen van de nachtschoot (via sleutel of elektrisch)   
wordt de bediening van de dagschoot middels de deurkruk
opgeheven. D.w.z. de dagschoot kan dan niet door deurkruk bediend   
worden (vrije slag deurkruk).
Na ontgrendeling van de nachtschoot (via sleutel of elektrisch) is de
dagschoot weer bedienbaar met deurkruk. E.e.a. is ter voorkoming
van het klemmen van de nachtschoot.
Als optie is het slot te voorzien van een elektrische ontgrendelblokkering ( d.w.z. de nachtschoot is zowel mechanisch als elektrisch
tijdelijk niet bedienbaar ) deze functie is te gebruiken bij bv. ongewenste calamiteiten. ( vb. overval, gijzeling etc.)
Instelbare speciale functies m.b.v. dipswitch [ 4 ] in DBK:
Sleutel functie (d.w.z. wanneer met de sleutel de nachtschoot
ontgrendeld wordt, dan blijft de nachtschoot gedurende die tijd ontgrendeld).
Programmeerbare speciale functies m.b.v. programmeerunit:
Heat functie (d.w.z. dat de spoelen kortstondige spanningspulsen    
krijgt, zodat het slot op temperatuur blijft. Dit om condensvorming op
de spoelen te voorkomen).

Eigenschappen
Sluitsignalering op afstand d.m.v. een potentiaalvrije
wisselcontacten. (nachtschoot signalering gecombineerd met deurstand signalering te verkrijgen uit DBK 42-1)
Middels het reedcontact (DMC Ø 21) in de deur wordt een
automatische vergrendeling van het slot gerealiseerd.
Op basis van het NEMEF slot 4319 (SKG**), voorzien van een
speciaal gelagerde dagschoot.
Met de sleutel is het slot altijd te ontgrendelen en te vergrendelen.
Bij bestelling dient wel opgegeven te worden welke draairichting de
deur heeft (Din Links of Din Rechts).

Benodigde Materialen
Slot type 4200
Slot type 635 ( Mechanisch )
RVS Slotkast t.b.v. slot 4200 (Art. 4141)
RVS Slotkast t.b.v. slot   635 (Art. 4161)
Stangenstelsel (Art. BR00500)
Krukstift t.b.v. slot 4200 (lengte afhankelijk van deurdikte)
Korte krukstift t.b.v. slot 635 (lengte afhankelijk van deurdikte)

Algemeen
Het slot type 4200 voldoet aan de SKG - DJI beproevingsprotocol
welke gelijk te stellen zijn aan celdeuren.

DBK 42-1

Elektrische Sloten
Toebehoren

DEURBESTURINGSKAST
(DBK) 42-1
Eigenschappen
Deurstandsignalering No/Nc.
Nachtschootsignalering No/Nc.
Ontgrendeltijd van het slot instelbaar 0-10 sec.
Brandcontact Nc.
Maakcontact voor aansturing.
Reedcontact vertragingstijd 0-2 sec.
Sluisfunctie mogelijk tussen twee besturingseenheden.
Voedingsuitgang 12V DC 300 mA.
Aansluiting op 230V AC / 50Hz /  30VA max.
Bussturing (optie)
Programmeerbare speciale functies m.b.v. programmeerunit:
Heat functie (d.w.z. dat de spoelen kortstondige spanningspulsen
krijgt, zodat het slot op temperatuur blijft. Dit om condensvorming
op de spoelen te voorkomen).
Instelbare speciale functie m.b.v. dipswitch:
[ 1 ] Brandmode instelling
[ 2 ] Brandmode instelling
[ 3 ] Deursignalering - 0 / Magneet - 1
[ 4 ] Sleutel functie (d.w.z. wanneer met de sleutel de nachtschoot
ontgrendeld wordt, dan blijft de nachtschoot gedurende die tijd
ontgrendeld).
Te combineren met het Brondool Bussysteem

Toepassingen
Voor de volgende type sloten:
4200
4250
4260
Tweepuntsvergrendeling 4200/635

Specificaties
Lengte aansluitsnoer 1,5 Mtr (CE Keurmerk).
Afmetingen van de stuurkast:  
L x B x H  /  203mm x 164mm x 64mm
Voor meer informatie van de DBK 42-1 kunt u onze website bezoeken.
www.brondool.nl/assortiment/1-elektrisch/133-dbk-42-1.html

Elektrische Sloten
Toebehoren

DEURBESTURINGSKAST
DBK 41-4
Werking
Maximaal 4 sloten op één DBK aan te sluiten.
Maakcontact voor 4 afzonderlijke aansturingen.
Maakcontact voor één totale aansturing.
Nachtschootsignalering No/Nc per slot.
Aansluiting op 230 V AC.
Nu ook te combineren met het Brondool Bussysteem

Toepassingen
Voor de volgende type sloten:
4150
4160

Specificaties
Lengte aansluitsnoer 1,5 Mtr (CE Keurmerk).
Afmetingen van de stuurkast:  
L x B x H  /  203mm x 164mm x 64mm
Voor meer informatie van de DBK 41-4 kunt u onze website bezoeken.
www.brondool.nl/assortiment/1-elektrisch/156-dbk-41-4.html

Elektrische Sloten
Toebehoren

BUSSYSTEEM
t.b.v DBK 42-1 en DBK 41-4

Alarmdisplay

Werking
Met de buscontroller kan een netwerk van 42-1 en 41-4 besturingen worden bediend en signaleringen uitgestuurd.
Ook kan op een buscontroller een alarm display worden aangesloten
waarmee storingen worden gemeld.

Buscontroller “Master”

Op de buscontroller zijn aansluitingen aanwezig voor bediencontacten
en signaleringen.

Bediencontacten
UTP Cat 5e

Op één buscontroller kunnen tot maximaal 32 stuks 42-1 besturingen
en maximaal 8 maal 41-4 besturingen worden aangesloten. Een combinatie van 41-4 en 42-1 besturingen is ook toegestaan mits het totaal
aantal aangesloten sloten niet groter is dan 32 stuks.

Voeding 12 Volt AC/DC

In een netwerk kunnen er maximaal twee buscontrollers aanwezig
zijn.
Dit netwerk bestaat dan uit één “master” (sturingen en nachtschootof deurstandsignalering) en één “slave” (deurstand- of nachtschootsignalering).

Signaleringen
Nachtschoot- of deurstand

De meeste instellingen moeten via de configuratiepoort middels een
terminal programma worden gemaakt m.u.v. de Master / Slave instelling die met een DIL switch wordt ingesteld.
De instellingen welke m.b.v. een terminal programma (Windows
Hyperterminal) gemaakt kunnen worden zijn de volgende:

UTP Cat 5e

Buscontroller instellingen / mogelijkheden:

Busprint
Adres 01

Busprint
Adres 02

Busprint
Adres 32

Deurstand signalering of schoot signalering
Polariteit van de signaleringsuitgangen
Alarmdisplay instelling
Samenstelling van een groep sloten welke d.m.v. één gezamenlijk
contact bediend kunnen worden.

Eigenschappen
De buscontroller wordt gevoedt m.b.v. meegeleverde 12 Volt AC/DC
600mA adapter.
Uit de buscontroller kan de volgende status/informatie worden
gelezen (m.b.v. het programma Windows Hyperterminal):
Output stand (NO of NC)
Gedetecteerde 42-1 en 41-4 sloten
Deurstandsignalering (open, dicht)
Nachtschootsignalering (in, uit)
Geselecteerde sloten bij gezamelijke opensturing
Geselecteerde sloten afleesbaar via alarmdisplay
Voor meer informatie van de bussysteem kunt u onze website bezoeken.
www.brondool.nl/assortiment/1-elektrisch/134-bussysteem-42-1.html

DBK 42-1
max. 32

DBK 41-4
max. 8

M e c h a n i s c h e

S l o t en

Insteek
• Type 620
• Type 4300 SKG**
• Type 4389 SKG**
• Type 4390 SKG** (Doornmaat 60mm)
• Type 4390 SKG** (Doornmaat 90mm)
• Type 4392 “One-Shot” SKG** (Doornmaat 60mm)
• Type 4392 “One-Shot” SKG** (Doornmaat 90mm)

Opleg

• Type 1390-C

Mechanisch
Insteek

Type 620
Werking
Maximale garantie van goede werking
In de praktijk blijkt dat bij het functioneren van sloten en deuren diverse problemen kunnen ontstaan, met name een klemmende nachtschoot verhindert een optimale werking. De oorzaak van het slechte
functioneren vinden we bijvoorbeeld in het niet goed afhangen van
deuren en de verkeerde montage van sloten. Om deze problemen
op te lossen zijn mechanische deursloten met krukvrijloop ontwikkeld.
Bijzonderheid van deze sloten is dat er geen sprake kan zijn van een
klemmende nachtschoot.

Eigenschappen
Het principe in het kort
De dagschootbediening middels deurkruk/draaiknop wordt opgeheven bij het vergrendelen van de nachtschoot. D.w.z. de kruk bedient
de dagschoot niet!
De dagschoot is weer bedienbaar na nachtschootontgrendeling.
E.e.a. ter voorkoming van klemmen van de nachtschoot. Op basis
van het NEMEF 669 slot.

Leverbaar
Type 620/17 rechthoekige voorplaat 235 x 24 x 3.
Type 620/27 afgeronde voorplaat 235 x 20 x 3.
Type 620/17 RR voorzien van een nachtschootsignalering rechthoekige voorplaat.
Type 620/27 RR voorzien van een nachtschootsignalering afgeronde
voorplaat.

Bij bestelling opgeven:

92,5
60

24

3

50,9

13
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11,5

15,5

39,8
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44,8

33.7

14,1

21,5

Nachtschootsignalering (optie) code RR (voorbeeld type 620/27 RR)
uitvoering voorplaat 620 /17 (rechthoekige voorplaat) of /27 (afgeronde voorplaat)
Draairichting Din L of Din R.
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Draairichting

Grootste slotkastdikte 16mm
Sparingsmaat : [D] 93 x [H] 166 mm

Maatvoering Type: 620
Grootste slotkastdikte 16 mm
Slotkast sparingsmaat [D]93 x [H]166 mm

Mechanisch
Insteek

Type 4300
SKG**
Werking
Maximale garantie van goede werking
In de praktijk blijkt dat bij het functioneren van sloten en deuren diverse problemen kunnen ontstaan, met name een klemmende nachtschoot verhindert een optimale werking. De oorzaak van het slechte
functioneren vinden we bijvoorbeeld in het niet goed afhangen van
deuren en de verkeerde montage van sloten. Om deze problemen
op te lossen zijn mechanische deursloten met krukvrijloop ontwikkeld.
Bijzonderheid van deze sloten is dat er geen sprake kan zijn van een
klemmende nachtschoot.

Eigenschappen
Het principe in het kort
De dagschootbediening middels deurkruk/draaiknop wordt opgeheven bij het vergrendelen van de nachtschoot. D.w.z. de kruk bedient
de dagschoot niet! De dagschoot is weer bedienbaar na nachtschootontgrendeling. E.e.a. ter voorkoming van klemmen van de nachtschoot. Type 4300 op basis van het NEMEF 4239 SKG** slot.

Leverbaar
Type 4300/27
voorplaatlengte 260 x 25 x 4 afgeronde voorplaat
Type 4300/17
voorplaatlengte 260 x 25 x 4 rechthoekige voorplaat
Type 4300/17
voorplaatlengte 290 x 27 x 4 rechthoekige voorplaat
Type 4300/27 RR
voorplaatlengte 260 x 25 x 4 afgeronde voorplaat
Type 4300/17 RR
voorplaatlengte 260 x 25 x 4 rechthoekige voorplaat
Type 4300/17 RR
voorplaatlengte 290 x 27 x 4 rechthoekige voorplaat

93,5
60
25

BRONDOOL
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Nachtschootsignalering (optie) code RR
(voorbeeld type 4300/27 RR)
Uitvoering voorplaat / 17 rechthoekige voorplaat of / 27 afgeronde
voorplaat.
Draairichting Din L of Din R.

63,2

12,5

Bij bestelling opgeven:

4

12,5

39,75

Draairichting

Grootste slotkastdikte 21mm
Sparingsmaat : [D] 94 x [H] 166 mm

Maatvoering Type: 4300
Grootste slotkastdikte 21 mm
Slotkast sparingsmaat [D]94,5 x [H]166 mm

Mechanisch
Insteek

Type 4389
SKG**
Werking

Eigenschappen
Op basis van het veiligheidsslot NEMEF 4319 SKG**, voorzien van
rol- en nachtschoot.

Technische gegevens
Beveiligde uitvoering :
Nachtschoot :
Steekmaat :
Cilindermaat :
Doornmaat :
Grootste slotkastdikte :
Sparingsmaat :
Cilinderschroef :
Wissel :

volgens SKG-norm**
RVS, getest voor > 25.000 N
PC 72
17 mm europrofiel
60 mm
22mm
[D] 97 x [H] 179 mm
lengte maximaal 80 mm
slot voorzien van wissel,
ter bediening van de rolschoot

Afwerking
Slotkast :
Siervoorplaat :
Rolschoot :

staal verzinkt corrosie-bestendig
RVS
messing vernikkeld

Opties
22 mm Kaba cilinder uitsparing
Universele RVS inbouwslotkast Type 4141 (voor toepassing in metalen deuren of kozijnen)
Opbouwslotkast RVS 4142
Sluitkom VS 4219 t.b.v. houten kozijnen
Sluitplaat P4319/17
RVS-sluitplaat t.b.v. stalen kozijnen/deuren
In diverse diktes leverbaar
Reedcontact (t.b.v. deurstandsignalering)
Nachtschootsignalering: voorzien van een wisselcontact No en Nc
Hoeksluitplaat RVS 4500 serie

Technische gegevens
Type 4389
96
60
29

1,5

4,5

63,2

44,5

BRONDOOL

14,5

45

33.9

64,4

12

178

20

7,5 ( 6x)
72

13

40

267

48

21,5

38

Door de plaat
omhoog te
drukken is de
dagschoot
omlegbaar

Schema nachtschootsignalering
2

bruin
blauw

-

NC
C
NO

1

groen

3

Microschakelaar: galvanisch gescheiden
Max. spanning: 24V DC
Min. schakelstroom: 4 mA
Max. schakelstroom: 500 mA

Maatvoering Type: 4389
Grootste slotkastdikte 22 mm
Slotkast sparingsmaat [D]97 x [H]179 mm

Mechanisch
Insteek

Type 4390 SKG**
(Doornmaat 60mm)
Werking
Maximale garantie van goede werking
In de praktijk blijkt dat bij het functioneren van sloten en deuren diverse problemen kunnen ontstaan, met name een klemmende nachtschoot verhindert een optimale werking. De oorzaak van het slechte
functioneren vinden we bijvoorbeeld in het niet goed afhangen van
deuren en de verkeerde montage van sloten. Om deze problemen
op te lossen zijn mechanische deursloten met krukvrijloop ontwikkeld.
Bijzonderheid van deze sloten is dat er geen sprake kan zijn van een
klemmende nachtschoot.

Eigenschappen
De dagschootbediening middels deurkruk/draaiknop wordt
opgeheven bij het vergrendelen van de nachtschoot. D.w.z.
de kruk bedient de dagschoot niet!
De dagschoot is weer bedienbaar na nachtschootontgrendeling.
E.e.a. ter voorkoming van klemmen van de nachtschoot.
Bij het dichttrekken van de deur wordt de dagschootvergrendelpal  
door de deurpost in het slot geduwd en blokkeert hierdoor de
dagschoot, wat het terugduwen van de dagschoot van buitenaf
onmogelijk maakt.

Bij bestelling opgeven:

Signalering (optie) code RR
Draairichting Din L of Din R.

Gegevens
Beveiligde uitvoering :
Nachtschoot :
Dagschoot :
Steekmaat :
Cilindermaat :
Doornmaat :
Grootste slotkastdikte :
Sparingsmaat :
Cilinderschroef :
Wissel :

volgens SKG-norm**
RVS, getest voor > 25.000 N
staal vernikkeld
PC 72
17 mm europrofiel
60 mm
22mm
[D] 97 x [H] 179 mm
lengte maximaal 80 mm
slot voorzien van wissel,
ter bediening van de dagschoot

Afwerking
Slotkast :
Siervoorplaat :

staal verzinkt
corrosie-bestendig
roestvrijstaal

Algemeen
Het slot voldoet aan de SKG - DJI beproevingsprotocol welke gelijk te stellen zijn aan celdeuren.

Opties
22 mm Kaba cilinder uitsparing
Universele RVS inbouwslotkast Type 4141 (voor toepassing in metalen deuren of kozijnen)
Opbouwslotkast RVS 4142
Sluitkom VS 4219 t.b.v. houten kozijnen
Sluitplaat P4319/17
RVS-sluitplaat t.b.v. stalen kozijnen/deuren
In diverse diktes leverbaar
Reedcontact (t.b.v. deurstandsignalering)
Nachtschootsignalering: voorzien van een wisselcontact No en Nc
Hoeksluitplaat RVS 4500 serie

Technische gegevens
Type 4390 (Doornmaat 60mm)

BRONDOOL

Grootste slotkastdikte : 22 mm
Type: 4390-60
Schema nachtschootsignalering

Door de plaat
omhoog te
drukken is de
dagschoot
omlegbaar

2

bruin
blauw

-

NC
C
NO

1

groen

3

Microschakelaar: galvanisch gescheiden
Max. spanning: 24V DC
Min. schakelstroom: 4 mA
Max. schakelstroom: 500 mA

Draairichting

Mechanisch
Insteek

Type 4390 SKG**
(Doornmaat 90mm)
Werking
Maximale garantie van goede werking
In de praktijk blijkt dat bij het functioneren van sloten en deuren diverse problemen kunnen ontstaan, met name een klemmende nachtschoot verhindert een optimale werking. De oorzaak van het slechte
functioneren vinden we bijvoorbeeld in het niet goed afhangen van
deuren en de verkeerde montage van sloten. Om deze problemen
op te lossen zijn mechanische deursloten met krukvrijloop ontwikkeld.
Bijzonderheid van deze sloten is dat er geen sprake kan zijn van een
klemmende nachtschoot.

Eigenschappen
De dagschootbediening middels deurkruk/draaiknop wordt
opgeheven bij het vergrendelen van de nachtschoot. D.w.z.
de kruk bedient de dagschoot niet!
De dagschoot is weer bedienbaar na nachtschootontgrendeling.
E.e.a. ter voorkoming van klemmen van de nachtschoot.
Bij het dichttrekken van de deur wordt de dagschootvergrendelpal  
door de deurpost in het slot geduwd en blokkeert hierdoor de
dagschoot, wat het terugduwen van de dagschoot van buitenaf
onmogelijk maakt.
De doornmaat 90 mm  is ontwikkeld om een groter bedieningsgemak
van de kruk te bereiken.

Bij bestelling opgeven:

Signalering (optie) code RR
Draairichting Din L of Din R.

Gegevens
Beveiligde uitvoering :
Nachtschoot :
Dagschoot :
Steekmaat :
Cilindermaat :
Doornmaat :
Grootste slotkastdikte :
Sparingsmaat :
Cilinderschroef :
Wissel :

volgens SKG-norm**
RVS, getest voor > 25.000 N
staal vernikkeld
PC 72
17 mm europrofiel
90 mm
22mm
[D] 127 x [H] 179 mm
lengte maximaal 100 mm
slot voorzien van wissel,
ter bediening van de dagschoot

Afwerking
Slotkast :
Siervoorplaat :

staal verzinkt
corrosie-bestendig
roestvrijstaal

Algemeen
Het slot voldoet aan de SKG - DJI beproevingsprotocol welke gelijk te stellen zijn aan celdeuren.

Opties
22 mm Kaba cilinder uitsparing
Universele RVS inbouwslotkast Type 4141 (voor toepassing in metalen deuren of kozijnen)
Opbouwslotkast RVS 4142
Sluitkom VS 4219 t.b.v. houten kozijnen
Sluitplaat P4319/17
RVS-sluitplaat t.b.v. stalen kozijnen/deuren
In diverse diktes leverbaar
Reedcontact (t.b.v. deurstandsignalering)
Nachtschootsignalering: voorzien van een wisselcontact No en Nc
Hoeksluitplaat RVS 4500 serie

Technische gegevens
Type 4390 (Doornmaat 90mm)
90
29

1,5

36

4,5

68

44,5

BRONDOOL

13

8
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178

10

21,5
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11

7,5 (4x)
72

20

40
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omhoog te
drukken is de
dagschoot
omlegbaar

5,5
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10
[2x]

82
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13
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Schema nachtschootsignalering
2

bruin
blauw

-

NC
C
NO

3

1

groen

Maatvoering Type: 4390-90
Grootste slotkastdikte 22 mm
Draairichtingx [H]179 mm
Slotkast sparingsmaat [D]127

Microschakelaar: galvanisch gescheiden
Max. spanning: 24V DC
Min. schakelstroom: 4 mA
Max. schakelstroom: 500 mA

Mechanisch
Insteek

Type 4392 SKG**
“One-Shot” (Doornmaat 60mm)
Werking
Maximale garantie van goede werking
In de praktijk blijkt dat bij het functioneren van sloten en deuren diverse problemen kunnen ontstaan, met name een klemmende nachtschoot verhindert een optimale werking. De oorzaak van het slechte
functioneren vinden we bijvoorbeeld in het niet goed afhangen van
deuren en de verkeerde montage van sloten. Om deze problemen
op te lossen zijn mechanische deursloten met krukvrijloop ontwikkeld.
Bijzonderheid van deze sloten is dat er geen sprake kan zijn van een
klemmende nachtschoot.
Naast het oplossen van het probleem van een klemmende nachtschoot hebben wij tevens het probleem van een klemmende dagschoot opgelost.
Indien een dagschoot mechanisch geklemd / geblokkeerd wordt door
bv. sabotage zorgt de “One-Shot” functie ervoor dat de dagschoot
toch bedienbaar is.

Eigenschappen
De dagschootbediening middels deurkruk/draaiknop wordt
opgeheven bij het vergrendelen van de nachtschoot. D.w.z.
de kruk bedient de dagschoot niet!
De dagschoot is weer bedienbaar na nachtschootontgrendeling.
E.e.a. ter voorkoming van klemmen van de nachtschoot.
Bij het dichttrekken van de deur wordt de dagschootvergrendelpal  
door de deurpost in het slot geduwd en blokkeert hierdoor de
dagschoot, wat het terugduwen van de dagschoot van buitenaf
onmogelijk maakt.
Werking “One-Shot” :
Nachtschoot vergrendeld
kruk/draaiknop bediening binnenzijde cel loopt loos [bediend de
dagschoot niet]
kruk/draaiknop bediening gangzijde loopt loos [bediend de
dagschoot niet]
Nachtschoot ontgrendeld
kruk/draaiknop bediening binnenzijde cel bedienbaar [bediend de
dagschoot wel]
kruk/draaiknop bediening gangzijde loopt loos [bediend de
dagschoot niet]
One shot functie
als men met de sleutel de wissel bediend ter ontgrendeling van
de dagschoot wordt de “one-shot” functie actief d.w.z. met de
kruk / draaiknop kan men dan aan de gangzijde de dagschoot
bedienen.
als aan de binnenzijde van de cel de kruk/draaiknop vastgehouden
wordt heeft dat geen invloed op de ontgrendeling van de dagschoot
gangzijde.

Bij bestelling opgeven:

Signalering (optie) code RR
Draairichting Din L of Din R.

Algemeen
Het slot voldoet aan de SKG - DJI beproevingsprotocol welke gelijk te stellen zijn aan celdeuren.

Gegevens
Beveiligde uitvoering :
Nachtschoot :
Dagschoot :
Steekmaat :
Cilindermaat :
Doornmaat :
Grootste slotkastdikte :
Sparingsmaat :
Cilinderschroef :
Wissel :

volgens SKG-norm**
RVS, getest voor > 25.000 N
staal vernikkeld
PC 72
17 mm europrofiel
60 mm
22mm
[D] 97 x [H] 179 mm
lengte maximaal 80 mm
slot voorzien van wissel,
ter bediening van de dagschoot

Afwerking
Slotkast :
Siervoorplaat :

staal verzinkt
corrosie-bestendig
roestvrijstaal

Opties
22 mm Kaba cilinder uitsparing
Universele RVS inbouwslotkast Type 4141 (voor toepassing in metalen deuren of kozijnen)
Opbouwslotkast RVS 4142
Sluitkom VS 4219 t.b.v. houten kozijnen
Sluitplaat P4319/17
RVS-sluitplaat t.b.v. stalen kozijnen/deuren
In diverse diktes leverbaar
Reedcontact (t.b.v. deurstandsignalering)
Nachtschootsignalering: voorzien van een wisselcontact No en Nc
Hoeksluitplaat RVS 4500 serie

Technische gegevens
Type 4392 (Doornmaat 60mm)

BRONDOOL

Grootste slotkastdikte : 22 mm
Type: 4390-60
Schema nachtschootsignalering

Door de plaat
omhoog te
drukken is de
dagschoot
omlegbaar

2

bruin
blauw

-

NC
C
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groen

3

Microschakelaar: galvanisch gescheiden
Max. spanning: 24V DC
Min. schakelstroom: 4 mA
Max. schakelstroom: 500 mA

Draairichting

Mechanisch
Insteek

Type 4392 SKG**
“One-Shot” (Doornmaat 90mm)
Werking
Maximale garantie van goede werking
In de praktijk blijkt dat bij het functioneren van sloten en deuren diverse problemen kunnen ontstaan, met name een klemmende nachtschoot verhindert een optimale werking. De oorzaak van het slechte
functioneren vinden we bijvoorbeeld in het niet goed afhangen van
deuren en de verkeerde montage van sloten. Om deze problemen
op te lossen zijn mechanische deursloten met krukvrijloop ontwikkeld.
Bijzonderheid van deze sloten is dat er geen sprake kan zijn van een
klemmende nachtschoot.
Naast het oplossen van het probleem van een klemmende nachtschoot hebben wij tevens het probleem van een klemmende dagschoot opgelost.
Indien een dagschoot mechanisch geklemd / geblokkeerd wordt door
bv. sabotage zorgt de “One-Shot” functie ervoor dat de dagschoot
toch bedienbaar is.

Eigenschappen
De dagschootbediening middels deurkruk/draaiknop wordt
opgeheven bij het vergrendelen van de nachtschoot. D.w.z.
de kruk bedient de dagschoot niet!
De dagschoot is weer bedienbaar na nachtschootontgrendeling.
E.e.a. ter voorkoming van klemmen van de nachtschoot.
Bij het dichttrekken van de deur wordt de dagschootvergrendelpal  
door de deurpost in het slot geduwd en blokkeert hierdoor de
dagschoot, wat het terugduwen van de dagschoot van buitenaf
onmogelijk maakt.
De doornmaat 90 mm  is ontwikkeld om een groter bedieningsgemak
van de kruk te bereiken.
Werking “One-Shot” :
Nachtschoot vergrendeld
kruk/draaiknop bediening binnenzijde cel loopt loos [bediend de
dagschoot niet]
kruk/draaiknop bediening gangzijde loopt loos [bediend de
dagschoot niet]
Nachtschoot ontgrendeld
kruk/draaiknop bediening binnenzijde cel bedienbaar [bediend de
dagschoot wel]
kruk/draaiknop bediening gangzijde loopt loos [bediend de
dagschoot niet]
One shot functie
als men met de sleutel de wissel bediend ter ontgrendeling van
de dagschoot wordt de “one-shot” functie actief d.w.z. met de
kruk / draaiknop kan men dan aan de gangzijde de dagschoot
bedienen.
als aan de binnenzijde van de cel de kruk/draaiknop vastgehouden
wordt heeft dat geen invloed op de ontgrendeling van de dagschoot
gangzijde.

Bij bestelling opgeven:

Signalering (optie) code RR
Draairichting Din L of Din R.

Algemeen
Het slot voldoet aan de SKG - DJI beproevingsprotocol welke gelijk te stellen zijn aan celdeuren.

Gegevens
Beveiligde uitvoering :
Nachtschoot :
Dagschoot :
Steekmaat :
Cilindermaat :
Doornmaat :
Grootste slotkastdikte :
Sparingsmaat :
Cilinderschroef :
Wissel :

volgens SKG-norm**
RVS, getest voor > 25.000 N
staal vernikkeld
PC 72
17 mm europrofiel
90 mm
22mm
[D] 127 x [H] 179 mm
lengte maximaal 100 mm
slot voorzien van wissel,
ter bediening van de dagschoot

Afwerking
Slotkast :
Siervoorplaat :

staal verzinkt
corrosie-bestendig
roestvrijstaal

Opties
22 mm Kaba cilinder uitsparing
Universele RVS inbouwslotkast Type 4141 (voor toepassing in metalen deuren of kozijnen)
Opbouwslotkast RVS 4142
Sluitkom VS 4219 t.b.v. houten kozijnen
Sluitplaat P4319/17
RVS-sluitplaat t.b.v. stalen kozijnen/deuren
In diverse diktes leverbaar
Reedcontact (t.b.v. deurstandsignalering)
Nachtschootsignalering: voorzien van een wisselcontact No en Nc
Hoeksluitplaat RVS 4500 serie

Technische gegevens
Type 4392 (Doornmaat 90mm)
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Schema nachtschootsignalering
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Maatvoering Type: 4390-90
Grootste slotkastdikte 22 mm
Draairichtingx [H]179 mm
Slotkast sparingsmaat [D]127

Microschakelaar: galvanisch gescheiden
Max. spanning: 24V DC
Min. schakelstroom: 4 mA
Max. schakelstroom: 500 mA

Mechanisch
Opleg

Type 1390-C
Werking
Vergrendeling van het slot komt tot
stand door kruiskruk-cilinder.
Vergrendeling van de nachtschoot wordt
alleen opgeheven door sleutelbediening.

Eigenschappen
Toe te passen op celdeuren en afzonderingsdeuren.

Afwerking slot/sluitkap/cilinder:
Slotkast :
Sluitkap :
Kruiskruk :

RVS
RVS
RVS

Tuimelaar : Messing
Klavieren :
Messing
Nachtschoot : RVS
Cilinder :
Toe te passen een halve cilinder euro profiel,
lengte 30mm.
Beveiligde bouten (4x) M6 x 45  tbv.slot
Beveiligde bouten (4x) M6 x 20  tbv.sluitkap
Vulplaten tbv. montage slot of sluitkap
Achterplaat tbv. montage slot op houten deur
Achterplaat tbv. montage sluitkap op houten kozijn
Voorzien van europrofiel uitsparing!

102

97
29

60

31

17,5

16

Slotzijde

10

44

115

BRONDOOL

7
12

65,2

3
112

Draairichting

50

4

A c c e s s o i r es
RVS slotkast
• Artikel 4141-60 [RVS Inbouw Slotkast doornmaat 60 mm]

Sluitplaten RVS 2mm
• Type V-2249
• Type V-2683

Sluitplaten RVS 4mm
• Type V-3680
• Type V-3683
• Type V-3685

Sluitplaten RVS 4mm met DMC ø 21mm uitsparing
• Type V-3690
• Type V-3693
• Type V-3695

Sluitplaten RVS 6mm
• Type V-3780
• Type V-3785

Sluitplaten RVS 6mm met DMC ø 21mm uitsparing
• Type V-3790
• Type V-3795

Hoeksluitplaten 4500 serie
• Type 4541 [sponningsdiepte 41mm]
• Type 4551 [sponningsdiepte 51mm]
• Type 4561 [sponningsdiepte 61mm]

Deurmagneetcontact DMC ø 21mm / ø 24mm
• Deurmagneetcontact [DMC]

Stroomdoorvoer
• Type M1190 [voor deuren tot 90 graden]
• Type M1191 [voor deuren > 90 graden]
• Type M1188 [voor opdekdeuren > 90 graden]
• Type M1181, M1182, M1183 [flexibele slang]
• Type M1192, M1193 [flexibele deel]
• Type BBW-1-N [opbouw met recht kozijndeel]
• Type BBW-2-N [opbouw met schuin kozijndeel]

RVS verstevigingsplaten voor houten deuren
• Type HM-500/200 2.0

RVS Slotcassette
• Type 4000

Accessoires
RVS slotkast

Type 4141-60
Doornmaat 60 mm
Voordelen
Voorkomt dat er vuil in het slot komt (minder kans op storing).
Voorkomt doorboring van het slot.
Garandeert robuuste bevestiging van het slot.

Toepassing
Geadviseerd toe te passen in metalen deuren en/of kozijnen.
Toe te passen in celdeuren, afzonderingsdeuren, vluchtdeuren en
verkeersdeuren.
Toe te passen in combinatie met Brondoolsloten typen :
4150/4150BG
4200/4250/4250EG/4260/4270
4387/4389/4389MG/4390/4390RR.

Eigenschappen
Materiaal slotkast 1,5 mm RVS.
De slotkast is voorzien van krukgat en cilinderuitsparing.
Het gatenpatroon t.b.v. het beslag is gebaseerd op veiligheidsbeslag
Brondool RVS 5500 serie.
Kabelinvoer is op 3 plaatsen mogelijk voor 16 mm buis.
Invoermogelijkheid t.b.v. kabel van reedcontact 2x. Zowel boven als
onder in de slotkast.
Ook verkrijgbaar in doornmaat 90 mm uitvoering.type 4141-90
60 ± 0,5 mm (afstelmaat)
33
9
28

148
Ø17

3
Ø16
155
120

20

40

1,5

255

25

271

Krukgat

40

190

M5 (2 x) t.b.v. slotbevestiging

327

Slot Sparingsmaat = 268 x 30 mm

32

Ø12

Cilinderuitsparing

Ø16

50

28

Ø12

30

Sparing DMC 21 mm
50 mm onder de voorplaat

Invoergat DMC bek.
voor zowel bovenals onderzijde

Ø17
Invoergat bek.
voor zowel bovenals onderzijde

BRONDOOL SLUITPLAAT V-3685
RVS [4mm]

MAATVOERING
Accessoires

Sluitplaten RVS 2mm

29.5

14

Type V-2249

6(

3x)

Eigenschappen
116

Te gebruiken bij de volgende type sloten :

123

267

4150
4200
4300
4390

BRONDOOL SLUITPLAAT V-3683

RVS [4mm]
Accessoires

SluitplatenMAATVOERING
RVS 2mm

29.5

14

Type V-2683

6(

3x)

116

Eigenschappen
Te gebruiken bij de volgende type sloten :

123

267

4160
4260

BRONDOOL SLUITPLAAT V-3680
RVS [4mm]

Accessoires
MAATVOERING

Sluitplaten RVS 4mm

29.5

14

Type V-3680

6(

3x)

Eigenschappen
116

Te gebruiken bij de volgende type sloten :

123

267

4250
4389

BRONDOOL SLUITPLAAT V-3683

RVS [4mm]
Accessoires

SluitplatenMAATVOERING
RVS 4mm

29.5

14

Type V-3683

6(

3x)

116

Eigenschappen
Te gebruiken bij de volgende type sloten :

123

267

4160
4260

BRONDOOL SLUITPLAAT V-3685
RVS [4mm]

MAATVOERING
Accessoires

Sluitplaten RVS 4mm

29.5

14

Type V-3685

6(

3x)

Eigenschappen
116

Te gebruiken bij de volgende type sloten :

123

267

4150
4200
4300
4390

Accessoires

Sluitplaten RVS 4mm met DMC ø 21mm uitsparing
BRONDOOL SLUITPLAAT + DMC 21mm V-3690
RVS [4mm]
MAATVOERING
29.5

14

Type V-3690

5.9

)

116

Eigenschappen

(4x

Te gebruiken bij de volgende type sloten :

412

123

4150
4200
4300
4390

144

DMC 21ø uitsparing

Accessoires

DMC 21mm V-3693
Sluitplaten RVS BRONDOOL
4mm metSLUITPLAAT
DMC ø +21mm
uitsparing
RVS [4mm]
MAATVOERING

14

29.5

Type V-3693

(4x

)

116

5.9

Eigenschappen
Te gebruiken bij de volgende type sloten :

144

412

123

4160
4260

DMC 21ø uitsparing

Accessoires

Sluitplaten RVS 4mm met DMC ø 21mm uitsparing
BRONDOOL SLUITPLAAT + DMC 21mm V-3695
RVS [4mm]
MAATVOERING
29.5

14

Type V-3695

5.9

)

116

Eigenschappen

(4x

Te gebruiken bij de volgende type sloten :

412

123

4250
4389

144

DMC 21ø uitsparing

BRONDOOL SLUITPLAAT V-3780
RVS [6mm]

Accessoires
MAATVOERING
Sluitplaten RVS 6mm

29.5

14

Type V-3780

6(

3x)

Eigenschappen
116

Te gebruiken bij de volgende type sloten :

123

267

4250
4389

BRONDOOL SLUITPLAAT V-3785
RVS [6mm]

MAATVOERING
Accessoires

Sluitplaten RVS 6mm

29.5

14

Type V-3785

6(

3x)

Eigenschappen
116

Te gebruiken bij de volgende type sloten :

123

267

4150
4200
4390

Accessoires

SLUITPLAAT
+ DMC 21mm
V-3790 uitsparing
SluitplatenBRONDOOL
RVS 6mm
met DMC
ø 21mm
RVS [6mm]

MAATVOERING
29.5

14

Type V-3790

(4x

)

116

5.9

Eigenschappen
Te gebruiken bij de volgende type sloten :

144

412

123

4150
4200
4390

DMC 21ø uitsparing

Accessoires

Sluitplaten RVS 6mm met DMC ø 21mm uitsparing
BRONDOOL SLUITPLAAT + DMC 21mm V-3695
RVS [4mm]
MAATVOERING
29.5

14

Type V-3795

5.9

)

116

Eigenschappen

(4x

Te gebruiken bij de volgende type sloten :

412

123

4250
4389

144

DMC 21ø uitsparing

Accessoires
BRONDOOL HOEKSLUITPLAAT V-4541 L=500

Hoeksluitplaten
RVS
RVS
[2mm] met DMC Ø21mm uitsparing 4500 serie
MAATVOERING
41

Type V-4541

30

Maatvoering = DIN-L
20

2

20

10

90~(9x)

ø5(9x)

Eigenschappen

Andere maten op aanvraag !

153

113.5

154

500

113.5

Maatvoering :
L = 500 mm
D = 2 mm
Sponningdiepte = 41 mm

126.5

V-4500
Hoeksluitplaat t.b.v. sloten type :
4150/4200/4250/4270/4300/4389/4390.
Voorzien van Deur Magneet Contact uitsparing (DMC Ø 21mm)

20.5

126.5

153

Uitvoering :
V4541 DIN-Links
V4541 DIN-Rechts

Accessoires

HOEKSLUITPLAAT V-4551 L=500
HoeksluitplatenBRONDOOL
RVS met
DMC Ø21mm uitsparing 4500 serie
RVS [2mm]
MAATVOERING
51

Type V-4551

30

Maatvoering = DIN-L
20

2

20

10

90~(9x)

Eigenschappen

ø5(9x)

20.5

153

113.5

V-4500
Hoeksluitplaat t.b.v. sloten type :
4150/4200/4250/4270/4300/4389/4390.
Voorzien van Deur Magneet Contact uitsparing (DMC Ø 21mm)

500

113.5

Maatvoering :
L = 500 mm
D = 2 mm
Sponningdiepte = 51 mm

154

Andere maten op aanvraag !

126.5

153

126.5

Uitvoering :
V4551 DIN-Links
V4551 DIN-Rechts

Accessoires
BRONDOOL HOEKSLUITPLAAT V-4561 L=500

[2mm]
Hoeksluitplaten RVS
RVS
met DMC Ø21mm uitsparing 4500 serie
MAATVOERING

61

Type V-4561

30

Maatvoering = DIN-L
20

2

20

10

90~(9x)

ø5(9x)

Eigenschappen

Andere maten op aanvraag !

153

113.5

154

500

113.5

Maatvoering :
L = 500 mm
D = 2 mm
Sponningdiepte = 61 mm

126.5

V-4500
Hoeksluitplaat t.b.v. sloten type :
4150/4200/4250/4270/4300/4389/4390.
Voorzien van Deur Magneet Contact uitsparing (DMC Ø 21mm)

20.5

126.5

153

Uitvoering :
V4561 DIN-Links
V4561 DIN-Rechts

Accessoires

Deurmagneetcontact DMC ø 21mm / ø 24mm

Deurmagneetcontact
Werking
Speciaal ontwikkelde uitvoering van magneetcontacten voor
bijvoorbeeld deurstandsignalering. Het magneetdeel en contactdeel
zijn instelbaar.
Het magneetdeel en contactdeel zijn excentrisch aangebracht in een
identieke behuizing. Beide delen worden tegenover elkaar
in voorgeboorde gaten van 21 of 24 mm gemonteerd.

DMC Ø 21 mm
10

21

21

Eigenschappen
magneet

reedcontact

15

BESTELNUMMER
DMC 21 M-A 21 mm; maakcontact; aluminium
DMC 21 W-A 21 mm; wisselcontact; aluminium
DMC 24 W-A 24 mm; wisselcontact; aluminium

Kozijndeel Deurdeel

Deurdeel Kozijndeel

DMC Ø 24 mm

Technische gegevens

10

21

21

24

Diameter: 21 of 24 mm
Spanning: wisselcontact/maakcontact 24V DC/0,5A
Schakelafstand: in stalen profiel max. 6 mm, in andere
materialen groter
Materiaalbehuizing: Aluminium
Magneet: Neodinium
Diepte contact/magneetdeel: 20,5 mm
Bekabeling contactdeel: 6 meter

21

magneet

reedcontact

15

Optie

Kozijndeel Deurdeel

Deurdeel Kozijndeel

RVS opvulplaten

Accessoires

Stroomdoorvoer
Kabelovergang
Type: M1190

Type M1190
4,4 - 7

Eigenschappen

Boor, frees en montage instructies :
De flexibele kabelovergang kan, afhankelijk van de geplaatste
scharnieren, zowel boven als onder in de deur worden geplaatst. Voor
de montage moet de kabel door de flexibele overgang en het in de
deur geboorde kanaal worden gestoken. Geboorde gaten voor de kabel moeten groot genoeg zijn om de kabel enige bewegingsvrijheid te
geven. Een extra lange boor om het kanaal door de deur te boren is
verkrijgbaar bij de vakhandel.

260

278

Applicatie :
Deze flexibele kabelovergang is ontworpen om een ononderbroken
verbinding tussen deur en kozijn mogelijk te maken. De gebruikte kabel dient te allen tijde soepel te zijn, zodat de kabel cq. draadbundel
goed en gemakkelijk kan buigen. Als de openings hoek van de deur
meer dan 90 graden is, of als de afstand tussen scharneir en kozijn
groter is dan 20 mm, moet flexibele kabelovergang type M1191 worden toegepast.

292

Constructie :
Huis en flexibel deel : staal
Afwerking : chroom

24

17,5

Accessoires
Kabelovergang
Stroomdoorvoer
Type: M1191

Type M1191
4,4 - 7

Eigenschappen

480

Applicatie :
Deze flexibele kabelovergang is ontworpen om een ononderbroken
verbinding tussen deur en kozijn mogelijk te maken. De gebruikte kabel dient te allen tijde soepel te zijn, zodat de kabel cq. draadbundel
goed en gemakkelijk kan buigen. Als de openings hoek van de deur
meer dan 90 graden is, of als de afstand tussen scharnier en kozijn
groter is dan 20 mm, moet flexibele kabelovergang type M1191 worden toegepast.

498

512

Constructie :
Huis en flexibel deel : staal
Afwerking : chroom

Boor, frees en montage instructies :
De flexibele kabelovergang kan, afhankelijk van de geplaatste
scharnieren, zowel boven als onder in de deur worden geplaatst. Voor
de montage moet de kabel door de flexibele overgang en het in de
deur geboorde kanaal worden gestoken. Geboorde gaten voor de kabel moeten groot genoeg zijn om de kabel enige bewegingsvrijheid te
geven. Een extra lange boor om het kanaal door de deur te boren is
verkrijgbaar bij de vakhandel.

17,5

24

Accessoires
Kabelovergang
Stroomdoorvoer
Type: M1188

Type M1188

4,4 - 7

Eigenschappen

20

Constructie :
Huis en flexibel deel : staal
Afwerking : chroom

Boor, frees en montage instructies :
De flexibele kabelovergang kan, afhankelijk van de geplaatste
scharnieren, zowel boven als onder in de deur worden geplaatst. Voor
de montage moet de kabel door de flexibele overgang en het in de
deur geboorde kanaal worden gestoken.
Geboorde gaten voor de kabel moeten groot genoeg zijn om de kabel
enige bewegingsvrijheid te geven. Een extra lange
boor om het kanaal door de deur te boren is verkrijgbaar bij de vakhandel.

347

372

383

Applicatie :
Deze flexibele kabelovergang is ontworpen om een ononderbroken
verbinding tussen deur en kozijn mogelijk te maken. De gebruikte kabel dient te allen tijde soepel te zijn, zodat de kabel cq. draadbundel
goed en gemakkelijk kan buigen.

15

Accessoires
Stroomdoorvoer

Typen M1181 / M1182 / M1183
Eigenschappen
Type M1181   Vernikkeld
Type M1182 Wit
Type M1183   Bruin
Constructie :
Flexibel deel : staal vernikkeld
Kapjes : kunststof vernikkeld
Applicatie :
Deze flexibele kabelovergang is ontworpen om een ononderbroken
verbinding tussen deur en kozijn mogelijk te maken.
De gebruikte kabel dient te allen tijde soepel te zijn, zodat de kabel cq.
draadbundel goed en gemakkelijk kan buigen.
Maten :
Lengte flexibele slang 500 mm
Diameter 10mm inwendig
Diameter 13mm uitwendig

Accessoires
Stroomdoorvoer

Typen M1192 / M1193

A
B

Eigenschappen
Constructie :
Flexibel deel : staal verchroomd
C

Applicatie :

D

Deze flexibele kabelovergang is ontworpen om een ononderbroken
verbinding tussen deur en kozijn mogelijk te maken. De gebruikte kabel dient te allen tijde soepel te zijn, zodat de kabel cq. draadbundel
goed en gemakkelijk kan buigen.
Maten :
M1192 spiraallengte : 155mm
M1193 spiraallengte : 370mm

A
B
C
D
E

Diameter 10mm inwendig
Diameter 13mm uitwendig

E

M1192

   M1193

8,5
16
193
248
17

   8,5
   16
   408
   468
   17

Accessoires
Stroomdoorvoer

Type BBW-1-N
Toepassing
Toe te passen op celdeuren, afzonderingsdeuren, vluchtdeuren
en verkeersdeuren van strafinrichtingen en geschikt voor toepassingen in psychiatrische ziekenhuizen, verpleegtehuizen,
musea, overheidsinstellingen etc.

Eigenschappen
Makkelijke montage.
Robuuste kabelovergang.
Bekabeling is moeilijk te saboteren.
Links en rechts bruikbaar.

Specificaties
Toe te passen kabel: soepel.
Speciaal ontworpen voor gebruik i.c.m. BRONDOOL Slotkabel
Halogeenvrij/Functiebehoud FB60/E30.
Bestelnummer: 9560531
Uitvoering :
Materiaal kabeldoorvoerscharnier :
Kabeldoorvoerbus :

Opbouw
RVS
Nylon (hoogte 40 mm)

Geschikt voor alle type deuren, indien het hart van het kabeldoorvoerscharnier in het hart van het geplaatste (dragende) scharnier ligt.
Bevestiging van het scharnier is te realiseren met speciaal beveiligde
schroeven. De maximale kabeldiameter is 7 mm. Het kabeldoorvoerscharnier type BBW-1-N is gebaseerd op een scharnierdiameter van
20 mm en is door toepassing van vulplaten in de hartlijn van de
dragende scharnieren te monteren.

16,5
Kabel doorvoer gat
kozijnzijde 30x10 mm

20

62,5

90

70

M5 2x] bzk
verzonken kop

40

108,5

154

Kozijndeel

86

Nylonbus zwart

25

t.b.v. M4 [4x]
laagbolkop bzk

117

Gat in de deur Ø 20

9

12

27,5

Blinddop

45

40
Deurdeel

Accessoires
Stroomdoorvoer

Type BBW-2-N
Toepassing
Toe te passen op celdeuren, afzonderingsdeuren, vluchtdeuren
en verkeersdeuren van strafinrichtingen en geschikt voor toepassingen in psychiatrische ziekenhuizen, verpleegtehuizen,
musea, overheidsinstellingen etc.

Eigenschappen
Makkelijke montage.
Robuuste kabelovergang.
Bekabeling is moeilijk te saboteren.
Links en rechts bruikbaar.

Specificaties
Toe te passen kabel: soepel.
Speciaal ontworpen voor gebruik i.c.m. BRONDOOL Slotkabel
Halogeenvrij/Functiebehoud FB60/E30.
Bestelnummer: 9560531
Uitvoering :
Materiaal kabeldoorvoerscharnier :
Kabeldoorvoerbus :

Opbouw
RVS
Nylon (hoogte 40 mm)

Geschikt voor alle type deuren, indien het hart van het kabeldoorvoerscharnier in het hart van het geplaatste (dragende) scharnier ligt.
Bevestiging van het scharnier is te realiseren met speciaal beveiligde
schroeven. De maximale kabeldiameter is 7 mm. Het kabeldoorvoerscharnier type BBW-2-N is gebaseerd op een scharnierdiameter van
20 mm en is door toepassing van vulplaten in de hartlijn van de
dragende scharnieren te monteren.

22

14

62,5

Nylonbus zwart

25

t.b.v. M4 [4x]
laagbolkop bzk

85

103,5

Kozijndeel

40

Blinddop

Gat in de deur
Ø 20 mm
45
Deurdeel

40
130

12

Kabel doorvoergat
kozijnzijde 30 x 10 mm

25,5

50
136

37

M4 [2x] bzk
verzonken kop

Accessoires

RVS Verstevigingsplaten voor houtendeuren

Type HM-500 / 200-2.0
Eigenschappen
Voor houten deuren!
L : 500 mm
B : 200 mm
D : 2 mm

Accessoires
RVS Slotcassette

Type 4000
Werking
T.b.v. houten deuren 40 mm
(voor dikkere deuren boven de 40 mm, speciaal op aanvraag).
T.b.v. slot 4150, 4200, 4250, 4260, 4270,4387, 4389, 4390.
Cassette is voorzien van Deur Magneet Contact uitsparing (DMC Ø
21mm)

L = 600mm

TYPE 4000 RVS SLOT CASSETTE:

B = 282mm

Eigenschappen
L : 600 mm
B : 282 mm
D : 2 mm
Hoeksluitplaat V-4500 serie links en rechts verkrijgbaar.
Leverbaar lengte 600mm en verschillende sponningdiepten:
41x30mm
51x30mm
61x30mm
Andere lengtematen op aanvraag verkrijgbaar.

D = 2mm

Ma g n e ti s c h
Inbouw magneten
• Type 8000/8000RR [Houdkracht 275 kg]

Opbouw magneten
• Type 8005RR [Houdkracht 275 kg]
• Type 8011RR [Houdkracht 500 kg]

Accessoires
• Type 10 ZL [t.b.v. magneet 8005]
• Type 25 ZL [t.b.v. magneet 8011]

Magnetisch
Inbouw magneten

Type 8000/8000RR
Toepassingen
Elektromagneten kunnen worden toegepast bij alle deuren
met een vaste aanslag. De magneet wordt in het kozijn
gemonteerd en de plaat wordt op de deur gemonteerd zodat
de ankerplaat bij het sluiten van de deur zoekend tegen de
magneet sluit. Toe te passen bij vluchtdeuren en tussendeuren,
die in geval van brand/paniek ontgrendeld kunnen/
moeten worden. Psychiatrie, ziekenhuizen, kantoorcomplexen etc.

Specificaties
Inbouwuitvoering
Houdkracht 275 kg
Aansluitspanning 12/24 VDC
Toepasbaar op staal, aluminium en houten deuren/kozijnen
Met signalering is type 8000RR

Technische gegevens
Type
8000
8000RR

magneet

Ankerplaat

227x38x27
mm
227x38x27
mm

Voltage

Houdtkracht

185x38x
mm
185x38x
mm

Stroom

2700 N

-

12 – 24 VDC

450 mA

-

2700 N

Hall

12 – 24 VDC

450 mA

-

maatvoering ankerplaat

maatvoering magneet

28

4

227

24
20

20
24

187

13

6

380

13

12.5

28

4

9.5

19

9 .5

Ø

5.

203

38

Magnetisch

Opbouw magneten

Type 8005RR
Toepassing
Elektromagneten kunnen worden toegepast bij alle deuren
met een vaste aanslag. De magneet wordt op het kozijn
gemonteerd en de plaat wordt op de deur gemonteerd zodat
de ankerplaat bij het sluiten van de deur zoekend tegen de
magneet sluit. Toe te passen bij vluchtdeuren en tussendeuren,
die in geval van brand/paniek ontgrendeld kunnen/
moeten worden. Psychiatrie, ziekenhuizen, kantoorcomplexen
etc.

Specificaties
Opbouwuitvoering
Houdkracht 275 kg
Aansluitspanning 12/24 VDC
Met signaleringscontact
toepasbaar op staal, aluminium en houten deuren/kozijnen

Magnetisch

Opbouw magneten

Type 8011RR
Toepassing
Elektromagneten kunnen worden toegepast bij alle deuren met een
vaste aanslag. De magneet wordt op het kozijn gemonteerd en de
plaat wordt op de deur gemonteerd zodat de ankerplaat bij het sluiten van de deur zoekend tegen de magneet sluit. Toe te passen bij
vluchtdeuren en tussendeuren, die in geval van brand/paniek ontgrendeld kunnen/moeten worden. Psychiatrie, ziekenhuizen, kantoorcomplexen etc.

Specificaties
Opbouwuitvoering
Houdkracht 500 kg
Aansluitspanning 12/24 VDC
Met signaleringscontact
Toepasbaar op staal, aluminium en houten deuren/kozijnen

Magnetisch
Accessoires

Type 10ZL

t.b.v. magneet 8005
Eigenschappen
L/Z- beugel aluminium t.b.v. elektromagneet 8005

Standaarddeursituatie
deursituatie
Standaard

Model
10L
Model
10ZL

Model 10ZL
Model
10ZL

L-STEUN

L-STEUN
AFDEKKAP

KOZIJN

KOZIJN

AFDEKKAP

KOZIJN

48

48

MAGNEET
MAGNEET

MAGNEET

DEUR

DEUR

DEUR
Z-STEUN

27

AFDEKKAP

27

Z+L-steun met afdekkap
voor toepassing bij enkele naar binnen draaiende deuren

L steun met afdekkap voor toepassing bij
Z+L-steun met
afdekkap
enkele naar binnen draaiende
deuren

met afdekkap
Z+LZ+L-steun
steun met
afdekkap voor toepassing bij
voor toepassing bij enkele naar binnen draaiende deuren
enkele naar binnen draaiende deuren

Magnetisch
Accessoires

Type 25ZL

t.b.v. magneet 8011
Eigenschappen
L/Z - beugel aluminium t.b.v. elektromagneet 8011

Standaarddeursituatie
deursituatie
Standaard

Model 25L

Model 10ZL

Model 25ZL
Model
10ZL

L-STEUN

L-STEUN

KOZIJN

AFDEKKAP

AFDEKKAP

KOZIJN
KOZIJN

73

MAGNEET
73

MAGNEET
DEUR

MAGNEET

DEUR
DEUR

Z-STEUN

AFDEKKAP

41

41

Z+L-steun met afdekkap

L steun
met afdekkap
voor
toepassing
bij
voor toepassing
bij enkele naar
binnen
draaiende deuren
Z+L-steun met
afdekkap
enkele naar binnen draaiende
deuren

met afdekkap
Z+LZ+L-steun
steun met
afdekkap voor toepassing bij
voor toepassing bij enkele naar binnen draaiende deuren
enkele naar binnen draaiende deuren

D e u rb e s l ag
Langschilden

• Artikel 225407 en 225417 [kruk/kruk] SKG***
• Artikel 225449 en 225459 [kruk/kruk]

Standaard RVS beslag

• Artikel 5416/02, 5416/04 en 5416/05 [kruk/kruk]

RVS Veiligheidsbeslag SKG***

• Artikel 5530 [greep/greep]
• Artikel 5531 [ei-kruk/ei-kruk]

RVS Celdeurbeslag SKG***

• Artikel 5532, 5534 en 5535 [kruk/vaste knop]
• Artikel 5540 en 5541 met LED-indicatie

Celkozijnbeslag SKG***

•Artikel 5533 en 5538 [kruk/blind]

Deurbeslag

Langschilden SKG***

Artikel 225407 en 225417
SKG***
Specificaties
Aluminium langsschilden afgerond ten behoeve Brondool slot
605 en 4050.
Zijn speciaal ontworpen om doorboring van het spoelhuis bij de
Brondoolsloten te voorkomen.
Langschild voorzien van sabel model kruk voldoet aan NEN-EN 179
Kruk voorzien van Rotaveer constructie (links en rechts bruikbaar)
Afm. binnenschild 289x50x8 mm (kleur F1)
Afm. buitenschild 289x50x12 mm (kleur F1)
Artikel 225407:
Langschild voorzien van kruk model 386-PC72
Langschild voorzien van kruk model 386-PC72
Artikel 225407:
Langschild voorzien van knop model 169/50-PC72
Langschild voorzien van kruk model 378-PC72

225407

Bevestigingsbouten t.b.v. beslag (per set van 3 stuks)
M6 x 53 RVS met zaagsnede standaard meegeleverd.
Andere lengtematen op aanvraag verkrijgbaar.

Deurbeslag
Langschilden

Artikel 225449 en 225459
Specificaties
Aluminium langsschilden rechthoekig ten behoeve Brondool slot 1290
Zijn speciaal ontworpen om doorboring van het spoelhuis bij de
Brondoolsloten te voorkomen.
Het beslag is zowel links en rechts bruikbaar.
Afm. binnenschild 330x32x8 mm (kleur F1)
Afm. buitenschild 330x32x12 mm (kleur F1)
Artikel 225449:
Langschild voorzien van kruk model 357-PC92
Langschild voorzien van kruk model 357-PC92
Artikel 225459:
Langschild voorzien van vaste knop model Varo 144-PC92
Langschild voorzien van kruk model 357-PC92
Bevestigingsbouten t.b.v. beslag (per set van 3 stuks)
M6 x 65 RVS met zaagsnede standaard meegeleverd.
Andere lengtematen op aanvraag verkrijgbaar.

225449

Deurbeslag

Standaard RVS beslag

Artikel 5416/02, 5416/04 en
   5416/05
Specificaties
Standaard RVS schilden ten behoeve Brondool slot 610-01/02
Standaard RVS Beslag vastdraaibaar krukverend:
Artikel 5416/02:
cilinder/cilinder PC72 kruk D-model
vastdraaibaar op schild met verdekte montage schilden
Artikel 5416/04:
cilinder/blind PC72 kruk D-model
vastdraaibaar op schild met verdekte montage schilden
Artikel 5416/05
blind/blind kruk D model
vastdraaibaar op schild met verdekte montage schilden

5416/02

Deurbeslag

RVS veiligheidsbeslag SKG***

Artikel 5530
SKG***
Specificaties
RVS veiligheidsbeslag SKG***
Artikel 5530
Greep/Greep-C/C-PC72
Artikel 5536
Greep/Greep B/B
Bevestigingsbouten t.b.v. RVS beslag (zeskantbout per set van 3
stuks)
Art. 5549/02 M6 x 53 geschikt voor deurdiktes 38 tot 45 mm (standaard meegeleverd)
Art. 5549/01 M6 x 69 geschikt voor deurdiktes 54 tot 60 mm
Art. 44992H M6x 120
Art. 44992K M6x 140
Art. 44992M M6x 160

Deurbeslag

RVS veiligheidsbeslag SKG***

Artikel 5531
SKG***
Specificaties
RVS veiligheidsbeslag SKG***
Artikel 5531
Ei-kruk/Ei-kruk- C/C-PC72 vastdraaibaar verend
Artikel 5531
Ei-kruk/Ei-kruk-C/B-PC72 vastdraaibaar verend
Bevestigingsbouten t.b.v. RVS beslag (zeskantbout per set van 3
stuks)
Art. 5549/02 M6 x 53 geschikt voor deurdiktes 38 tot 45 mm
(standaard meegeleverd)
Art. 5549/01 M6 x 69 geschikt voor deurdiktes 54 tot 60 mm
Art. 44992H M6x 120
Art. 44992K M6x 140
Art. 44992M M6x 160

Deurbeslag

RVS Celdeurbeslag SKG***

Artikel 5532, 5534 en 5535
SKG***
Specificaties
Celdeurbeslag RVS veiligheidsbeslag SKG***
Artikel 5532 (celdeurbeslag)
binnenzijde cel massieve draaiknop/blind
buitenzijde cel vaste knop inkeep PC-72
Artikel 5535 (celdeurbeslag)
binnenzijde cel ei model deurkruk/blind
buitenzijde cel vaste knop inkeep PC-72
Artikel 5534 (celdeurbeslag)
binnenzijde cel massieve vaste massieve knop/blind
buitenzijde cel vaste knop inkeep/blind
Bevestigingsbouten t.b.v. RVS beslag (zeskantbout per set van 3
stuks)
Art. 5549/02 M6 x 53 geschikt voor deurdiktes 38 tot 45 mm
(standaard meegeleverd)
Art. 5549/01 M6 x 69 geschikt voor deurdiktes 54 tot 60 mm
Art. 44992H M6x 120
Art. 44992K M6x 140
Art. 44992M M6x 160
Optioneel:
Met LED signalering en Accupack
Werking wanneer nachtschoot vergrendelt is, knippert de groene LED

5535

Deurbeslag met LED-indicatie
RVS Celdeurbeslag SKG***

Artikel 5540 en 5541
SKG***
Specificaties
Celdeurbeslag RVS veiligheidsbeslag SKG***
Artikel 5540 (celdeurbeslag)
binnenzijde cel massieve draaiknop/blind
buitenzijde cel Ei model vaste knop / PC-72
Artikel 5541 (celdeurbeslag)
binnenzijde cel massieve draaiknop/blind
buitenzijde cel Ei model draaibare kruk / PC-72
Bevestigingsbouten t.b.v. RVS beslag (zeskantbout per set van 3
stuks)
Art. 5549/02 M6 x 53 geschikt voor deurdiktes 38 tot 45 mm
(standaard meegeleverd)
Art. 5549/01 M6 x 69 geschikt voor deurdiktes 54 tot 60 mm
Art. 44992H M6x 120
Art. 44992K M6x 140
Art. 44992M M6x 160
In combinatie met:
4390-60-RR-oneshot
4390-90-RR-oneshot
4390-02
Ook verkrijgbaar zonder LED-indicatie

5540

Kozijnbeslag

RVS Celkozijnbeslag SKG***

Artikel 5533, 5538
SKG***
Specificaties
Celkozijnbeslag RVS veiligheidsbeslag SKG***
Artikel 5533 (celkozijnbeslag)
binnenzijde cel massieve draaiknop/blind
buitenzijde cel Blind / PC-72
Artikel 5538 (celkozijnbeslag)
binnenzijde cel Ei model deurkruk/blind
buitenzijde cel Blind / PC-72
Bevestigingsbouten t.b.v. RVS beslag (zeskantbout per set van 3
stuks)
Art. 5549/02 M6 x 53 geschikt voor deurdiktes 38 tot 45 mm
(standaard meegeleverd)
Art. 5549/01 M6 x 69 geschikt voor deurdiktes 54 tot 60 mm
Art. 44992H M6x 120
Art. 44992K M6x 140
Art. 44992M M6x 160

5538

To e g a n g s c o n t r o l e
Draadloos Celdeurbeslag

• CB01 [Elektrisch Celdeurbeslag]
• AP01 [Access Point]

Net2 Modules
• Net2Plus IP controle eenheid
• Net2Classic controle eenheid
• Net2 I/O module
• Net2 TCP/IP interface module

Leeseenheden
• Proximity P lezer
• Proximity P Mifare Multiformat lezer
• Proximity RVS opbouw lezer
• LCD lezer
• Architecturale lezer
• Marine lezer
• Intercom lezer

Keypads
• KP serie Keypads
• Vandaalbestendige Keypad

Drukknoppen
• RTE Drukknoppen
• Marine Exit Drukknop

Toegangscontrole
Elektrische Celdeurbeslag

Type CB-01
Werking
Na het ontgrendelen met de sleutel van de nachtschoot kan d.m.v.
het aanbieden van de Mifare ® pas bij de leeseenheid de dagschoot
worden ontkoppeld, waarbij toegang tot deze deur zal worden verleend.
Alle communicatie tussen TiSM en de Access Points geschiedt op                      
basis van het IP protocol via Ethernet.
Software overzicht:
TiSM PC   10     [10 deuren]
TiSM PC   25     [25 deuren]
TiSM PC   100   [100 deuren]
TiSM PC   Pro   [4096 deuren]

Eigenschappen
Het Brondool elektronisch celdeurbeslag is dé oplossing voor het  
regelen van de toegang tot één cel. Het systeem bestaat uit een
celdeurbeslag voorzien van geïntegreerde leeseenheid voor
Mifare ® passen.
Het elektronisch celdeurbeslag communiceert draadloos via één of  
meer Access Points met de TiSM Beheer en Management Server.
Voeding: extern via 2 LR14  batterijen in Brondool compartiment of
3 VDC via een gestabiliseerde voeding.
Ingangen: schootstanddetectie en deurstanddetectie.
Uitgangen: aansturing voor een Brondool 4390-02-RR celdeurslot.
Communicatie: draadloos via Access Point.
RFID: Mifare® DesFire / Mifare® Classic EV1 celdeurbeslag.
RF Link: 868 MHz, AES encrypted / rolling code [128 bits]
LED’S: dualcolor LED voor optische terugkoppeling toegangscontrole / groene LED voor schootstand weergave.
Verwachte levensduur batterij: 2 jaar
Toebehoren:
Brondool celdeurbeslag voor binnenzijde cel.
Kabelset voor voeding en slot.
Brondool compartiment met batterijhouder.
Access Point.
Beheer en Management software.

Toegangscontrole
Access Point

Type AP-01
Acces Point
Werking
De AP-01 voorziet in draadloze communicatie tussen
de securitymanagement software TiSM-PC en RF-readers.   [CB-01]
De toegangsrechten op RF-readers [CB-01] worden in de TTM module van TiSM PC beheerd.    

Eigenschappen
LET OP!
Het is mogelijk dat de oriëntatie van de behuizing het
bereik van de RF-communicatie beïnvloed.
LET OP!
Houdt bij het ophangen van de behuizing rekening met
de plaats waar de kabeldoorvoersleuf zit.
LET OP!
Monteer de behuizing met de kabeluitvoerzijde
minimaal 50mm van de muur. Dit is noodzakelijk om de klikveren in
te kunnen drukken voor het verwijderen van de zijkappen.
De AP-01 kan door middel van 12VDC of door middel
van power over ethernet  gevoed worden.
Ethernet aansluiting:
De AP-01 wordt via de ethernetaansluiting verbonden
met het netwerk. De AP-01 kan (indien het netwerk
hierin voorziet) via deze zelfde connector gevoed
worden door middel van Power Over Ethernet (POE).
IP-ADRES VAN DE AP-01 INSTELLEN:
De AP-01 is voorzien van een standaard IP-adres. Dit is
voor alle AP-01’s gelijk. Voordat de AP-01 in gebruik
wordt genomen dient een nieuw IP-adres ingesteld te
worden.
Dit gebeurt vanuit de TTM-module in TiSM. Zie
hiervoor de handleiding van de TTM-module.
Om het adres in te kunnen stellen dient dipswitch 1 op
‘ON’ te staan.
Volg voor het instellen van het IP-adres de handleiding
van de TTM-module. Vergeet niet na het instellen van
het IP-adres dipswitch1 op ‘OFF’ te zetten.
Volg voor het verder instellen van de communicatie
tussen AP-01 en TiSMPC de TTM-handleiding.

Specificaties
Power supply:
12VDC typical (min. 9,6V – max. 16V), 300mA
Ethernet Standard:
IEEE 802.3 Physical Layer: 10/100Base-T
Data rate: 10/100 Mbps (autosensing)
Mode: Full or half duplex (autosensing)
Connector: RJ-45
Power over Ethernet: 802.3af
mid-span and end-span power,
class 3
RF-communication Frequentie:
868,3 MHz
Number of connections:
16 RF-readers
Inputs:
Future purpose
Outputs:
Future purpose
Operating temperature:
-10...+70°C
Max. humidity:
+90% not condensing
Storage temperature:
-25...+85°C
Dimensions:
200mm X 270mm X 48mm
Material enclosure:
ABS
Colors:
RAL 9002, Off-white

Toegangscontrole
Net2Plus controle-eenheid

Type Net2Plus  IP
Toegangscontrole eenheid voor één deur die deel kan uitmaken
van een netwerk
Kan op een TCP/IP-netwerk worden aangesloten met een
standaard RJ45 stekker
Net2 plus kan als vervanging van een TCP/IP-converter
fungeren
Net2 plus kan ook met een RS485 worden aangesloten
Net2 plus, Net2 classic en Net2 nano controle eenheden kunnen
door elkaar op een locatie worden gebruikt
Diagnostische LED’s
FLASH-geheugen zorgt voor eenvoudige upgrades
Gebruik Paxton lezers of lezers van derden

Informatie
Net2 plus is een toegangscontrolesysteem voor netwerken. Een netwerksysteem biedt het voordeel van gecentraliseerde controle, rapportage van evenementen en flexibele controle over de toegang van
gebruikers. Elke controle eenheid maakt deel uit van een netwerk
maar kan ook zelf onafhankelijk beslissingen nemen en evenementen
onthouden.
De Net2 plus controle-eenheid kan worden aangesloten op de centrale beheer-pc m.b.v. een RJ45 stekker op een standaard TCP/IP
Ethernet-netwerk. Dit resulteert in een veel grotere flexibiliteit voor de
installatiemogelijkheden op locaties met een LAN/WAN-netwerk. De
Net2 plus controle-eenheid beschikt ook over een RS485 aansluiting.
Dit betekent dat ze op andere Net2 plus of Net2 classic controle-eenheden kan worden aangesloten via een speciale CAT5 kabel.
Eén Net2 plus controle-eenheid kan als de netwerkinterface voor een
LAN fungeren en ook een aangesloten RS485 busnetwerk van andere
Net2 plus of Net2 classic eenheden starten, zodat een aparte converter van TCP/IP naar RS485 niet meer nodig is.
Controle-eenheden worden uitsluitend als PCB-kaart verkocht, in een
plastic behuizing of gemonteerd in een metalen/plastic behuizing met
een ondersteunende voeding van 2A.

Werking
Alle wijzigingen ingevoerd op de pc worden onmiddellijk aan de controle eenheid doorgegeven en daar opgeslagen. Wanneer een gebruiker een kaart of tag aan de lezer presenteert, gaat de controle eenheid
de gegevens na en verleent of weigert de toegang.

Installatie
Op de Net2 plus controle eenheid bevindt zich een label waarop de
kleurgecodeerde aansluitingen voor de lezer, netvoeding, enz. duide
lijk staan afgebeeld. De eenheid heeft een spanningsvrij relais en kan
daarom elke deuropener of elk elektrisch toestel omschakelen. RTE
drukknoppen, deurcontacten, tamper-schakelaars en alarmapparatuur kunnen allemaal worden aangesloten.
De controle eenheden communiceren met de pc via het standaard
TCP/IP protocol van een LAN-netwerk. De Net2 plus controle eenheid
moet een vast/statisch IP-adres krijgen. De volledige configuratie van
de eenheid wordt uitgevoerd m.b.v. de configuratiemodule van Net2.
Vlakbij de diverse contactpunten zijn hun overeenkomstige diagnostische LED”s gemonteerd die helpen om de installatie probleemloos
te laten verlopen. Indien nodig kunnen eindweerstanden in het circuit
worden geschakeld. Externe eindweerstanden zijn niet nodig.

Toegangscontrole

Net2Classic controle eenheiden

Type Net2Classic
Toegangscontrole eenheid voor één deur die deel kan uitmaken
van een netwerk
Gebruik Paxton lezers of lezers van derden
Diagnostische LED’s
Contactklemmen van goede kwaliteit
Net2 plus, Net2 classic en Net2 nano controle eenheden kunnen
door elkaar op een locatie worden gebruikt
Verspreide intelligentie
Gebeurtenisopslag
Aanvaard Wiegand en Clock/Data formaat

Informatie
Net2 is een toegangscontrolesysteem dat in een netwerk geplaatst
wordt. Een systeem geplaatst in een netwerk biedt de volgende voordelen: centrale controle, gebeurtenisrapporten en flexibele controle
over de toegangsprivileges. Elke controle eenheid maakt deel uit van
een netwerk maar kan ook afzonderlijk functioneren, eigen beslissingen nemen en gebeurtenissen onthouden.
De controle eenheid heeft een FLASH-geheugen, wat betekent dat de
firmware via de pc bijgewerkt kan worden. Dit is van belang met het
oog op het gebruik van het systeem in de toekomst.
Controle eenheden worden alleen als printplaat verkocht, in een plastic behuizing of gemonteerd in een metalen/plastic behuizing met een
ondersteunende netvoeding van 2A.

Werking

vAlle wijzigingen ingevoerd op de pc worden onmiddellijk aan de controle eenheid doorgegeven en daar opgeslagen. Wanneer een gebruiker een kaart of tag aan de lezer presenteert, gaat de controle eenheid
de gegevens na en verleent of weigert de toegang.

Installatie
Op het etiket van de Net2 controle eenheid staan de aansluitingen
voor de lezer, deuropener, voeding, enz. duidelijk afgebeeld. De eenheid heeft een spanningsvrije relaisuitgang en kan dus elke soort
deuropener of elektrisch toestel omschakelen. Drukknoppen, deurcontacten, beveiligde schakelaars en alarmtoestellen kunnen allemaal aangesloten worden.
De controle eenheden kunnen op elkaar aangesloten worden en een
datalijnnetwerk vormen (zie de onderstaande illustratie). Op elk punt
van de datalijn sluit de server pc via een communicatieconverter aan
op het netwerk of via een LAN/WAN m.b.v. de Ethernet interface.
Er zijn diagnostische LED”s ter ondersteuning van een probleemloze
installatie.

Toegangscontrole
Net2 I/O-kaart

Type Net2 I/O-kaart
Flexibele inputs en outputs
Geschikt voor lifts, verwarming, verlichting en nog veel meer
Enkel directe aansluiting op LAN/WAN
4 netstroomrelais outputs per kaart
4 inputs per kaart
Geschikt voor gebruik met de Net2 functie ‘triggers and actions’

Informatie
De Net2 I/O-kaart bestaat uit 4 inputs en 4 outputs. De kaart sluit
direct aan op een LAN/WAN via een intern RJ45 contact. I/O-kaarten
kunnen overal in een gebouw worden geplaatst. Inputs en outputs
worden geregeld d.m.v. de Net2 softwarefunctie ‘triggers and actions’.
De I/O-kaart kan uitsluitend als printplaat worden geleverd, in een
plastic behuizing of gemonteerd in een metalen/plastic behuizing met
een ondersteunende netvoeding van 2A.

Installatie
De unit is voorzien van een etiket waarop de verbindingen duidelijk
staan aangegeven. De I/O-kaart is uitgerust met dezelfde klemcontacten als de Net2 controle unit.

Werking
De inputs en outputs van de I/O-interface zijn zo geconfigureerd dat
ze de ‘triggers and actions’ functie van de Net2-software gebruiken.

Toegangscontrole

Net2 TCP/IP netwerk interface

Type Net2 TCP/IP
Een Net2 datalijn direct op een LAN/WAN aansluiten
Vereenvoudigt de installatie en het onderhoud
Gebruik een bestaand TCP/IP Ethernet netwerk
Meerdere locaties op afstand beheren
Compatibel tot 100mbps en full duplex
Max. 50 TCP/IP interfaces per Net2 systeem (V4.07 en hoger)

Informatie
Het Net2 485 TCP/IP netwerk interface maakt communicatie mogelijk
tussen de Net2 server pc en de controle eenheden op een heel TCP/
IP ethernet netwerk. Als er al een pc netwerk bestaat, dan is dit een
zeer gemakkelijke oplossing. Een enkel Net2 systeem bestaat max.
uit 50 datalijnen, die elk op het pc netwerk zijn aangesloten d.m.v. een
485 TCP/IP interface (V4.07 en hoger).

Installatie
De 485 TCP/IP interface heeft een aansluiting op het pc netwerk via
een standaard CAT5 kabel met een RJ45 stekker. De interface heeft
gelabelde contacten voor aansluiting op de Net2 datalijn.
De 485 TCP/IP interface kan een vast IP adres krijgen of een DHCP
server gebruiken voor een adres. De eenheid wordt geconfigureerd
d.m.v. de Net2 Configuration utility software.

Werking
Zodra de Net2 485 TCP/IP interface is geconfigureerd, is de werking
van de control units precies dezelfde als bij een directe aansluiting
op de pc. Als het pc netwerk defect raakt, blijven de control units gewoon functioneren; toegang verlenen of weigeren aan gebruikers en
gebeurtenissen opslaan.

Toegangscontrole
Proximity P serie lezers

Type Proximity P
Voor gebruik met Switch2 of Net2
Gemakkelijk te monteren
Leesbereik max. 100 mm met Proximity kaarten
Naar keuze met een zwart of wit front
Laag profiel - minder dan 16 mm diepte
3 maten
Met IPX7-classificatie - geschikt voor extern gebruik

Informatie
De lezers in de P-productreeks zijn bedoeld voor gebruik met Switch2
en Net2 systemen. De lezers worden naar keuze geleverd met een wit
of zwart front. Er zijn andere kleuren verkrijgbaar. Vervangende fronten zijn gratis beschikbaar voor geregistreerde Paxton installateurs.
De lezers in de P-productreeks zijn verkrijgbaar in vier maten.

Installatie
De bedrading van de lezer staat op het label van de control unit uitgelegd. Vermijd het plaatsen van de lezers op metalen achtergronden
daar dit het leesbereik sterk zal doen dalen. De kabel steekt vanuit het
midden van de lezer naar achteren, waardoor het erg gemakkelijk is
om nauwkeurig te boren en de lezer te monteren.

Werking
Een kaart of tag wordt gelezen door deze vlakbij de lezer te houden.
Zodra een kaart of tag is gelezen, controleert de control unit de toegangsprivileges van die gebruiker. Toegang wordt dan verleend of
geweigerd. Als toegang wordt verleend, knippert de groene LED. Als
toegang wordt geweigerd, knippert de rode LED.

Toegangscontrole

Proximity P series Mifare multiformat lezer

Type Proximity P
Mifare Multiformat
P50 lezer voor meerdere formaten
Leest Mifare en Desfire CSN kaarten en of tags
Leest Hitag 1, Hitag 2 en EM4100 kaarten of tags
Leest Net2 kaarten en of tags
Naar keuze met een zwart of wit front
Laag profiel - minder dan 16 mm diep
Met IPX7-classificatie - geschikt voor extern gebruik

Informatie
De Multiformat Mifare lezer is geschikt om te gebruiken met onze
Net2-systemen. De lezer kan meerdere formaten lezen en daardoor
met verschillende soorten toegangskaarten en of tags worden gebruikt, o.a. het Mifare Classic protocol ISO 14443A. Samenvatting van
de formaten die gelezen kunnen worden, Mifare CSN, Desfire CSN,
Hitag 1, Hitag 2, EM4100 en alle Paxton kaarten en tags.
De lezer wordt geleverd met een keuze uit zwarte of witte frontjes. Er
zijn ook andere kleuren verkrijgbaar. Vervangende frontjes zijn gratis
verkrijgbaar voor installateurs die bij Paxton geregistreerd zijn.

Installatie
De bedrading van de lezer staat op het label van de control unit uitgelegd. Vermijd het plaatsen van de lezers op metalen achtergronden
daar dit het leesbereik sterk zal doen dalen. De kabel steekt vanuit het
midden van de lezer naar achteren, waardoor het erg gemakkelijk is
om nauwkeurig te boren en de lezer te monteren.

Werking
Een kaart of tag wordt gelezen door deze vlakbij de lezer te houden.
Zodra een kaart of tag is gelezen, controleert de control unit de toegangsprivileges van die gebruiker. Toegang wordt dan verleend of
geweigerd. Als toegang wordt verleend, knippert de groene LED. Als
toegang wordt geweigerd, knippert de rode LED.

Toegangscontrole

Proximity Vandaal bestendige lezers

Type Vandaal bestendige lezer
Voor gebruik met Switch2 of Net2
RVS constructie
Geschikt voor montage op metaal
Geleverd met veiligheidsschroeven en sleutel
Met IPX7-classificatie - geschikt voor extern gebruik

Informatie
De PROXIMITY vandaal bestendige lezer wordt gebruikt met Switch2
en Net2 systemen. De lezer bevindt zich in een gietmetalen behuizing
met een satijnverchroomde afwerking. Dit is een mooie, robuuste lezer. Aangezien de lezer al een metalen behuizing heeft, presteert hij
niet minder als hij vlak in de buurt van andere metalen voorwerpen
wordt gemonteerd. Hierdoor is deze lezer ideaal voor installatie op
metalen deurposten, leespalen van parkeerplaatsen, enz.

Installatie
De bedrading van de lezer staat op het etiket van de controle eenheid
uitgelegd. Compleet met achterplaat voor een nauwkeurige montage.
Veiligheidsschroeven worden meegeleverd om de lezer aan de achterplaat te monteren.

Werking
Een kaart of tag wordt gelezen door deze vlakbij de lezer te houden.
Zodra een kaart of tag is gelezen, controleert de controle eenheid de
toegangsprivileges van de gebruiker. Toegang wordt dan verleend of
geweigerd. Als toegang wordt verleend, knippert de groene LED. Als
toegang wordt geweigerd, knippert de rode LED.

Toegangscontrole
Proximity LCD lezer

Type LCD lezer
Voor gebruik met Switch2 of Net2
Hoge kwaliteit LCD scherm
Laat toe 4 unieke beelden te tonen
Kan verticaal of horizontaal gemonteerd worden
Beelden geupdate via een draadloos USB apparaat
Leest Paxton en EM4100 kaarten
Met IPX7-classificatie - geschikt voor extern gebruik

Informatie
De proximity LCD-lezer is uniek. De voorkant van de lezer bestaat uit
een LCD-kleurenscherm met achtergrondverlichting. Het LCD-scherm
kan geconfigureerd worden om andere afbeeldingen weer te geven.
Zo kan het logo of de naam van een bedrijf bijvoorbeeld op alle lezers
op een locatie worden weergegeven. Ook kunnen er verschillende afbeeldingen worden weergegeven als de toegang aan een gebruiker
wordt verleend og geweigerd, of als er een kaart plus pincode (via het
toetsenpaneel) wordt gebruikt.
Er is een Net2Air USB-dongle nodig om aangepaste beelden naar de
lezer te kunnen uploaden.

Installatie
De LCD lezer wordt op de muur gemonteerd met behulp van de meegeleverde achterplaat en bevestigingen. Bevestig de montageplaat op
de muur en schuif de lezer in de plaat tot de verankeringspin vastklikt.
De kabel komt midden op de achterkant van de lezer naar buiten wat
het boren en monteren eenvoudiger maakt. De lezer is geschikt voor
gebruik met Switch2 en Net2 systemen en gebruikt dezelfde kleurcodering als op het etiket op de controle-eenheden. De USB-dongle
maakt verbinding met een pc of laptop om het uploaden van afbeeldingen draadloos uit te voeren m.b.v. één eenvoudige applicatie.
Het draadloze bereik tussen dongle en lezer bedraagt ongeveer 3
meter.

Werking
Een badge wordt gelezen door deze in de buurt van een lezer te houden. Wanneer een badge gelezen wordt zoekt de controle-unit de
autorisatie van deze gebruiker op. Toegang zal dan verleend of geweigerd worden. Als toegang wordt verleend zal het gewenste beeld
getoond worden. Als de toegang gweigerd wordt, kan bijvoorbeeld een
beeld met “neem contact op met de bewaking” getoond worden.

Toegangscontrole

Proximity Architecturale lezer

Type Architecturale lezer
Kan worden gebruikt met Switch2 of Net2
Een designer lezer aangepast aan het interieur van gebouwen
3 standaard fronts leverbaar
3 bezel stijlen leverbaar
Schema geleverd om zelf inserts te (laten) maken

Informatie
De Proximity architecturale lezer is ontworpen als discrete en stijlvolle
aanvulling op installaties op locaties waar belang aan de esthetica
wordt gehecht. De lezer is vervaardigd van hoge kwaliteit materialen
en heeft 3 hoge intensiteit LED’s. De lezer bestaat uit twee hoofdcomponenten, de lezer en zijn insert. Er zijn 3 standaard soorten insert
leverbaar: hout, glas en steen. Wij kunnen ook de afmetingen van de
insert leveren zodat inserts van andere, niet-metalen materialen kunnen worden vervaardigd (zie de tekening van de insert in het vak “web
links” op deze pagina). Dit biedt onbegrensde mogelijkheden voor het
installeren van een lezer die werkelijk bij zijn omgeving aansluit.
De lezer zelf is ook in drie verschillende afwerkingen leverbaar.

Installatie
De architecturale lezer is ontworpen om geplaatst te worden in de
muur via gebruik van de bijgeleverde inbouwdoos.
De lezer kan gebruikt worden met Switch2 en Net2 systemen en wordt
aangesloten via de kleurencode op de label van de controle unit.

Werking
Een kaart of tag wordt gelezen door deze dicht tegen de lezer aan
te houden. Zodra een kaart of tag is gelezen, gaat de controle eenheid de toegangsprivileges van die gebruiker na. De toegang wordt
dan verleend of geweigerd. Als toegang wordt verleend, knippert de
groene LED. Als toegang wordt geweigerd, knippert de rode LED. Op
alle andere momenten blijven de LED”s wit.

Toegangscontrole
Proximity marine lezer

Type Marine lezer
Kan worden gebruikt met Switch2 of Net2
Roestvrijstalen constructie, geschikt voor gebruik op zee
Geschikt voor gebruik op zee en in andere zware omgevingen
Blauwe achtergrondverlichting voor goede zichtbaarheid
IPX7-classificatie

Informatie
De PROXIMITY marine lezer kan gebruikt worden met de Switch2 en
Net2 systemen. De behuizing is gemaakt uit marine RVS en is ideaal
voor de marine en andere barre omgevingen. De lezer is voorzien
van een blauwe achtergrondverlichting om de zichtbaarheid te optimaliseren.

Installatie
De marine lezer wordt op de muur bevestigt via de achterplaat en de
meegeleverde bevestigingen.
De lezer kan gebruikt worden met Switch2 en Net2 systemen en wordt
aangesloten via de kleur codering die zich op het etiket van de unit
bevindt.

Werking
Een kaart of tag wordt gelezen door deze dicht tegen de lezer aan te
houden. Zodra een kaart of tag is gelezen, gaat de controle eenheid
de toegangsprivileges van die gebruiker na. De toegang wordt dan
verleend of geweigerd. Als toegang wordt verleend, knippert de lezer
groen. Als toegang wordt geweigerd, knippert de lezer rood. De rest
van de tijd is de lezer continu blauw verlicht. De blauwe achtergrondverlichting kan uitgeschakeld worden of de sterkte ervan kan aangepast worden m.b.v. de meegeleverde kaart voor de achtergrondverlichting.

Toegangscontrole
Proximity intercom lezer

Type Intercom lezer
Voor gebruik met Switch2 of Net2
Speciaal ontworpen voor gebruik in audio/video intercompanelen
Past precies achter een opening van 40 vierkante mm
40 vierkante mm is de industriële standaardmaat
De doorzichtige kap van policarbonaat zorgt voor een keurige
afwerking
Met IPX7-classificatie - geschikt voor extern gebruik

Informatie
De intercom lezer wordt gebruikt met Switch2 en Net2 systemen. De
lezer werd speciaal ontworpen voor intercoms. Hij kan ook worden
gemonteerd op palen die de slagbomen van de parkeerplaats regelen.
De lezer past achter een standaardopening.

Installatie
De bedrading van de lezer staat op het label van de control unit uitgelegd. De lezer werd speciaal ontworpen zodat hij op 4 palen past,
bevestigd rond een opening van 49mm vierkante.

Werking
Een kaart of tag wordt gelezen door deze voor de lezer te houden.
Zodra een kaart of tag is gelezen gaat de controle eenheid de toegangsprivileges van die gebruiker na. Toegang wordt dan verleend of
geweigerd. Wanneer toegang wordt verleend knippert de groene LED,
wanneer toegang wordt geweigerd knippert de rode LED.

Toegangscontrole
Proximity KP serie keypads

Type KP serie keypads
Voor gebruik met Switch2 of Net2
Proximity lezer met geïntegreerd klavier
Leesbereik max. 100 mm met standaard proximity kaarten
Gemakkelijk te monteren
Geleverd met witte of zwarte fronten
Laag profiel - minder dan 16 mm diep
2 maten
IPX7-classificatie - geschikt voor extern gebruik

Informatie
KP lezers zijn Proximity lezer met geïntegreerd klavier. Hiermee wordt
toegang verleend met kaart plus PIN (of code) via één enkele lezer.
KP lezers worden gebruikt met Switch2 en Net 2 systemen. De lezers
worden geleverd met witte of zwarte fronten. Extra kleuren zijn verkrijgbaar. Vervangende fronten staan gratis ter beschikking.

Installatie
De bedrading van de lezer staat op het etiket van de controle eenheid
uitgelegd. Vermijd het monteren van de lezer op een metalen achterkant of in de buurt van andere Proximity lezers daar dit de leesafstand
zal beïnvloeden. De kabel steekt vanuit het midden van de lezer naar
achteren, waardoor het erg gemakkelijk is om nauwkeurig te boren en
de lezer te monteren.

Werking
Een kaart of tag wordt gelezen door deze dichtbij de lezer te houden.
Zodra een kaart of tag is gelezen, en de lezer is voor het gebruik van
codes/pin-nummers geconfigureerd, moet de juiste code of pin via het
toetsenpaneel worden ingevoerd. De controle-eenheid verifieert deze
informatie, waarna er toegang wordt verleend of geweigerd. Bij het
verlenen van toegang knippert het groene LED-lampje, bij het weigeren van de toegang knippert het rode LED-lampje.

Toegangscontrole

Vandaalbestendig metalen keypad

Type Vandaalbestendig
Metalen keypad
Werkt op 12V-24V AC of DC
Spanningsvrije relaiscontacten
Ideaal voor het openen van hekken en slagbomen
Robuuste metalen constructie
Veiligheidsschroeven
Toetsen met achtergrondverlichting
Met IPX7-classificatie - geschikt voor extern gebruik

Informatie
Het vandaalbestendige compacte metalen toetsenpaneel is een systeem voor de toegangscontrole bij één deur. Alle elektronica bevindt
zich in de behuizing van het toetsenpaneel. Compacte systemen
kunnen per locatie op een groot aantal deuren worden geïnstalleerd.
Het vandaalbestendige compacte metalen toetsenpaneel heeft spanningsvrije relaiscontacten. Hierdoor kunnen hekken en slagbomen
rechtstreeks geopend worden zonder dat er extra relais gemonteerd
hoeven te worden. De achtergrondverlichting bij de toetsen zorgt ervoor dat het paneel ook bij weinig licht eenvoudig te gebruiken is.

Installatie
Het compacte toetsenpaneel heeft twee draden die op de vergrendeling worden aangesloten en twee draden die op de voeding worden
aangesloten. Indien nodig zijn er twee draden die op een exit-drukknop kunnen worden aangesloten. De kabel verlaat het toetsenpaneel
in het midden aan de achterkant, waardoor boorwerk en de montage
zeer nauwkeurig uitgevoerd kunnen worden. Alle instellingen en codes worden via het toetsenpaneel geprogrammeerd met behulp van
de “master code”. Het toetsenpaneel beschikt ook over spanningsvrije
relaiscontacten om apparatuur zoals hekken of slagbomen te bedienen.

Werking
Als een geldige code wordt ingevoerd, wordt toegang verleend. De
codes kunnen via het keypad d.m.v. de mastercode worden gewijzigd.

Toegangscontrole
RTE Drukknoppen

Type RTE drukknoppen
Robuuste RVS drukknoppen
3 maten beschikbaar in de E serie
De E serie vult de P serie PROXIMITY lezers en K serie klavieren
aan.
Stijlvolle Marine drukknop
De Marine drukknop gebruikt een aanraak sensor
De Marine drukknop maakt gebruik van een aanraaksensor

Informatie
RTE drukknoppen kunnen gebruikt worden met Compact, Switch2 of
Net2 systemen. Ze zijn geschikt voor onze reeks Proximity lezers en
toetsenpanelen. De RTE drukknoppen hebben naar keus een wit of
zwart front dat tegen het einde van de installatie aangebracht kan
worden. Vervangende frontjes zijn gratis beschikbaar voor bij Paxton
geregistreerde installateurs. De knoppen in de E-serie zijn in drie
maten verkrijgbaar, zoals weergegeven in de onderstaande illustratie.
Ze zijn geschikt voor gebruik binnenshuis.
De Marine RTE knop is ontworpen met het oog op uiterlijk en
functionaliteit. Ze maakt gebruik van een aanraaksensor. De Marine
RTE drukknop is geschikt voor gebruik binnenshuis.

Installatie
De installatieaanwijzingen geven aan hoe de RTE drukknop op de
Compact, Switch 2 en Net 2 systemen is aangesloten. De E75 drukknop past op een standaard muurinbouw.
De drukknop met schroefbevestigingen is niet van tevoren aangesloten. Hij wordt geleverd met oplopende contactklemmen aan de
achterkant.

Werking
E-serie. De groene LED brandt voortdurend. Wanneer op de drukknop
wordt gedrukt, knippert de groene LED om aan te geven dat de deur
ontgrendeld is (alleen voor gebruik met Switch2 en Net2).
Marine drukknop. Na aanraking van de lens wordt de deur geopend
en gaat de drukknop, die normaal groen verlicht is, knipperen. (alleen
bij gebruik met Switch2 en Net2).
Bij gebruik met Compact-systemen is de drukknop verlicht maar deze
knippert niet.

Toegangscontrole
Marine Exit Drukknop

Type Marine Exit Drukknop
Kan worden gebruikt met Switch2 of Net2
Roestvrijstalen constructie, geschikt voor gebruik op zee
Groene achtergrondverlichting voor goede zichtbaarheid
IPX7-classificatie

Informatie
RTE drukknoppen kunnen gebruikt worden met Compact, Switch2 of
Net2 systemen. Ze zijn geschikt voor onze reeks Proximity lezers en
toetsenpanelen.
Ze zijn zeer geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen.
De Marine RTE knop is ontworpen met het oog op uiterlijk en functionaliteit. Ze maakt gebruik van een aanraaksensor.

Installatie
De marine drukknop wordt op de muur bevestigt via de achterplaat en
de meegeleverde bevestigingen.
De drukknop kan gebruikt worden met Switch2 en Net2 systemen en
wordt aangesloten via de kleur codering die zich op het etiket van de
unit bevindt.

Werking
Na aanraking van de lens wordt de deur geopend en gaat de drukknop, die normaal groen verlicht is, knipperen. (alleen bij gebruik met
Switch2 en Net2).
Bij gebruik met Compact-systemen is de drukknop verlicht maar deze
knippert niet.

Brondool is al jarenlang een begrip op het gebied van elektrische deursloten.
Ons bedrijf is sterk op innovatieve ontwikkelingen en technische verbeteringen gericht.
Vandaar dat we naast de sloten, nog tal van aanvullende producten en diensten bieden.

Brondool b.v.
Bruningweg 11
Postbus 5110
6802 EC Arnhem
Tel.         +31 (0)26 36 11 220
Fax.        +31 (0)26 36 13 569
E/mail.  info@brondool.nl
Site.       www.brondool.nl

