
Het nieuwe Nemef EL600 solenoïd slot is een universeel 
inzetbaar en uiterst energiezuinig elektro-mechanisch 
binnendeurslot. Universele inzetbaarheid, duurzaam-
heid, veiligheid en kwaliteit zijn in alle opzichten op een 
concurrerende manier samengebracht in de sloten van 
de EL600 serie.

Voor gebruik in combinatie met het Radaris Evolution® 
beslag is een speciale variant van de EL600 sloten 
beschikbaar, zodat deze gevoed kan worden vanuit de 
in het beslag aanwezige batterijen. 

Het universele karakter van dit slot wordt gevormd door 
het samenspel van de volgende eigenschappen:
• Maatvoering gelijk aan de Nemef 600 serie projectsloten.
• Mechanisch gelijk aan de standaard 600 serie sloten.
• Instelbare paniekzijde.
• Draairichting instelbaar.
• Verwisselbare voorplaat.
•  Geschikt voor batterijvoeding vanuit het Radaris 

Evolution® beslag.
•  Uiterst laag stroomverbruik. Tot 45.000 openingen 

op 1 set AA batterijen.

Dankzij deze eigenschappen heeft u altijd het juiste slot 
voor handen. Hierdoor bent u in staat veel efficiënter te 
werken en worden mogelijke faalkosten, doordat u niet 
het juiste type slot heeft, vrijwel uitgesloten.

Bij het universele karakter past ook de compatibiliteit 
met de oudere Radaris producten.

De EL600 serie sloten zijn door Nemef in Nederland 
ontwikkelde en geproduceerde sloten, welke voldoen aan 
de hoge en strenge kwaliteitseisen, zoals u die van Nemef 
gewend bent. 

Het nieuwe beslag is verkrijgbaar in de volgende 
uitvoeringen:
• Enkelzijdig gecontroleerd (lezer aan de buitenzijde).
•  Dubbelzijdig gecontroleerd (lezer aan de binnen- en 

buitenzijde).

De combinatie met het nieuwe EL600 slot biedt nieuwe 
mogelijkheden zoals:
•  Toggle functie (schakelen tussen ontgrendeld en 

vergrendeld).
• Schoot- en deurstand detectie.
• Detectie van bediening door cilinder.
• Externe deurstandsensor.

Voor het EL600 slot is in verband met de maatvoering 
een nieuw type Radaris Evolution®  beslag aan het 
assortiment toegevoegd. Dit beslag beschikt over 
dezelfde innovatieve eigenschappen en mogelijkheden 
als de andere Radaris Evolution®  beslagen.

Elektro-mechanisch
solenoïd slot.

Universeel inzetbaar

Kwaliteit en duurzaamheid

Nieuw type Radaris 
Evolution® beslag
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Bedrijfsspanning Voeding vanuit het Radaris Evolution® beslag

Energieverbruik Tot 45.000 openingen op 1 set AA batterijen

Detectie-uitgangen Cilinderbediening

Schootblokkering

Schootblokkering + externe deursensor

Detectie-ingang Externe deurstandsensor (potentiaalvrij, gesloten indien deur gesloten)

Afmetingen Slotkast: 92.5 x 165 mm

Voorplaat: RVS 20 x 235 mm / diverse maatvoeringen

Materiaal Slotkast: verzinkt plaatstaal

Schoten: RVS

Voorplaat: RVS

Voorplaat Verwisselbaar

Draairichting Links/Rechts, instelbaar

Paniekzijde Geen/Binnen/Buiten, instelbaar

Artikel 9064997620 deurslot 649/97-60 mm ELMEC Radaris Evolution®

Elektrische specificaties

Mechanische specificaties
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EL600 Radaris Evolution®.

Elektro-mechanisch
solenoïd slot.

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