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.
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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).
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Technische gegevens
Type 610 - uitvoering 01 en 02
24

Connector op de kabel
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Schema dagschoot vergrendelpalsignalering
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1 = No contact (optie)
2 = C contact (optie)
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- Microschakelaar: galvanisch gescheiden
- Max. spanning: 24V DC
- Min. schakelstroom: 4 mA
- Max. schakelstroom: 500 mA
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Draairichting
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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.

