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De meerpuntssluiting
met afstandsbediening.
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Comforte®.

nemef.nl

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Geen gedoe met sleutels.
Ve i l i g z o n d e r o m k i j k e n .
Met één druk op de compacte afstandsbediening ontgrendelt het slot en is de deur (eenmalig)
met een eenvoudige krukbeweging te openen.
Een goed slot biedt veiligheid, maar niet per definitie gemak. Comforte® biedt uitkomst, samen met
de Radaris afstandsbediening. Valt de deur na het binnengaan in het slot dan is deze van buitenaf
niet meer met de kruk te openen: Oneshot. Eenmaal binnen kan de deur eenvoudig op drie
punten worden vergrendeld door de kruk omhoog te bewegen. De combinatie van een voor- en
achterdeurslot met kruk-krukbediening en de Oneshot-functie is uniek.

Het openen van een voordeur is soms een hele klus, zeker als de
sleutel daarbij meerdere keren moet worden gedraaid. En dan hebben we
het nog niet eens over de bekende situatie, waarin met boodschappentassen
aan beide handen naar de sleutel wordt gezocht.

Comforte® is een unieke krukbediende meerpuntssluiting met
een eenvoudige en soepele bediening.
Bij de ontwikkeling van Comforte® heeft Nemef goed gekeken naar
de veiligheid die een voor- en achterdeurslot moet bieden.
Vergrendeling op meerdere punten, zoals het Politiekeurmerk
Veilig Wonen® vereist, is daar een voorbeeld van. Meer dan één
sluitpunt betekent ook dat er meer kracht moet worden over
gebracht om de deurvergrendeling te bedienen. Alleen de sleutel,
die op traditionele voordeursloten ook wordt gebruikt om de
kracht over te brengen, voldoet dan niet meer. Dit is zeker het geval
als de deur ook nog eens klemt.

De mogelijkheden zijn
echt eindeloos.
De Nemef Comforte® kan gekoppeld worden met nagenoeg elk extern systeem.
De Nemef Comforte® is samen met de Radaris afstandsbediening al een sterk staaltje
van comfort, maar er is nog veel meer mogelijk! De elektronica die wij hebben
toegepast, maakt het bovendien mogelijk om Comforte® op uiteenlopende
manieren aan te sturen: afstandsbediening, intercom, toegangscontrolesysteem,
externe meldcentrale, inbelfunctie, domotica, sociaal medisch alarm.

Geen kostbare tijd verliezen. Ruim baan voor hulpverleners.
De uitgekiende combinatie van elektronica en mechanica maakt Comforte® bijzonder geschikt voor domoticatoepassingen en sociaal medische alarmsystemen. Door de verschillende mogelijkheden om het slot elektronisch
aan te sturen, biedt Comforte® de gebruiker gemak en veiligheid.
Toegepast binnen een sociaal medisch alarm kan Comforte® door
de gewaarschuwde hulpcentrale op afstand worden geopend om
bijvoorbeeld ambulancepersoneel toegang te verlenen tot de
woning. Hulpverleners kunnen in iedere situatie van buitenaf naar
binnen, zelfs als de kruk aan de binnenzijde geblokkeerd is. Op
deze wijze kunnen levensreddende minuten worden gewonnen.

Comfort binnen handbereik.
Radaris afstandsbediening.
Het behoort inmiddels tot de standaarduitrusting van een middenklasse
auto; deurvergrendeling met afstandsbediening. Nemef brengt hetzelfde
bedieningsgemak nu ook binnen handbereik voor de woning. Comforte®
voorziet in combinatie met Radaris in een comfortabele en veilige ontgrendeling van de voor- en achterdeur. Radaris bestaat uit een eenvoudig te
monteren op- of inbouw deurunit en bijbehorende afstandsbediening.

Eenvoud troef.
De kracht en veiligheid van Radaris schuilen in de eenvoud van het systeem.
Na één druk op de knop kan de deur gedurende 10 seconden worden
geopend; daarna vergrendelt Comforte® automatisch weer. De twee penlight (AA) alkaline batterijen die Radaris voeden, gaan bij normaal gebruik circa 4 jaar mee. Op het moment dat de
batterijen aan vervanging toe zijn (hoorbaar aan het piepsignaal), kan Comforte® mechanisch met de sleutel worden
bediend. Radaris werkt zonder bekabeling en is hierdoor geschikt voor vrijwel elk type deur.

Toegangscontrolesysteem Smarttag® online vervangt sleutel.
Comforte® leent zich bij uitstek voor toepassing in combinatie met het
Smarttag®online toegangscontrolesysteem van Nemef. Het systeem bestaat uit
een inbouwlezer, eenvoudig programmeerbare elektronische sleutels (tags) en
bijbehorende software. Via een lokale of internetverbinding met het netwerk
kan bepaald worden wie, wanneer toegang heeft tot welke ruimte. Door een
Smarttag® voor de lezer te houden, wordt de Comforte® ontgrendeld en kan
de desbetreffende deur met een eenvoudige krukbeweging worden geopend.
Smarttag® online is tevens geschikt voor domotica-oplossingen. Comforte® is
overigens ook toepasbaar binnen andere toegangscontrolesystemen.

Vo o r o n ze wo n i n g wa s d e C o m f o r t e ® m e e rpuntssluiting van Nemef echt een uitkomst.
De reuma van mijn vrouw zorgde ervoor dat zelfs het openen van de voordeur met een sleutel al een
®

probleem werd. Dankzij de Comforte meerpuntssluiting van Nemef is de voordeur nu met één druk op
de afstandsbediening en een eenvoudige krukbeweging te openen. Gemak en veiligheid gaan hier
voor ons hand in hand.

Uitvoeringen Comforte® meerpuntssluiting.
• Voordeurversie
- Blokkeerbare binnenkruk uitvoering
- Dubbelzijdige vrijloop uitvoering
- Anti-paniek uitvoering (CE en EN 179)

Bediening Comforte®.
Mechanische en elektro-mechanisch.
Openen.
1

• Achterdeurversie

Elektronisch signaal geven of sleutel
kwartslag draaien richting scharnierzijde
van de deur tot aanslag en sleutel
vervolgens loslaten.

2

Deur ontgrendelen door kruk omlaag
te bewegen.

EN 179
Sluiten.
2

Sleutel kwartslag draaien richting sluitkant van de deur. Om manipulatie van

Veiligheidsbeslag.

buitenaf te voorkomen, is de kruk aan
de binnenzijde nu geblokkeerd.
1

Deur vergrendelen door kruk omhoog
te bewegen.

Stap 2 kan achterwege gelaten worden om de EasyExit functie
te behouden. Hiermee is een vluchtweg veilig gesteld voor de
degenen die nog in de woning aanwezig zijn.

De voordeur versies 4917 en 4918 zijn uitgerust
met het ‘OneShot’ principe. Als de deur gesloten
is, dient
dient een
een elektronisch
elektronischsignaal
signaalgegeven
gegeven
te
te
worden
of de
sleutel
gebruikt
te worden
worden
of de
sleutel
gebruikt
te worden
om
om
de deur
(éénmalig)
met eenvoudige
een eenvoudige
de deur
(éénmalig
met een
kruk
krukbeweging
te openen.
beweging) te openen.
De achterdeur versies 4927 en 4928 hebben een
loopfunctie op de dagschoot. Als de kruk niet
omhoog bewogen wordt, kan ook vanaf de

Vereisten beslag.

buitenzijde de deur normaal geopend worden.
®

• Veiligheidsbeslag SKG*** 		
• Afstand 72 (hart op hart)
• Comforte uitvoering (cilinder boven de kruk)
• Krukken vastdraaibaar*
• Gedeelde krukstift (los te bestellen)
*de krukken moeten zowel naar boven als beneden kunnen bewegen.

Technische wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van
deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

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