Pendeldeuren

Aanslagdeuren

Deursluiters

Schuifdeuren/
vouwwanden

Toegangscontrole

Deurgrepen

Douchedeurbeslag

Glasbevestigingen/
balustrades

Vitrinebeslag

waar techniek de portier is

Diversen

10

TOEGANGSCONTROLE

Artikelnummer
Omschrijving
Oppervlakte
Glasdikte

05.224
05.225
middenslot (L)
middenslot (R)
101 - 113 - 199 - 300 - 399 - 700
8 - 12 mm

05.226
tegenkast met elektr. opener (L)

05.227
tegenkast met elektr. opener (R)

Toegangscontrole

Schuifdeuren/
vouwwanden

Deursluiters

Aanslagdeuren

Pendeldeuren

Toegangscontrole

66.5

Middenslot
- exclusief deurkruk
- binnenzijde met kruk- en PC-uitsparing
- buitenzijde alleen met PC-uitsparing
- optioneel: buitenzijde vaste knop (opgeven bij bestelling)

0
∅5

∅5

0

91

Tegenkast met elektrische opener
- standaard ingebouwde elektrische opener 17E
(6 - 12 V AC/DC arbeidsstroom)
- optioneel: andere elektrische opener (op aanvraag)

91

Vitrinebeslag

80

175

∅5
0

57

∅5
0

57

Tevens mogelijk
buiten

binnen

15
8

DIN rechts

10

15

DIN rechts

Diversen

4
binnen

DIN links
afdekhoek (05.218 - 05.219)
apart bestellen
2

27

27

10 8

DIN links

Glasbevestigingen/
Douchedeurbeslag
balustrades

Deurgrepen

Let op, indien slot DIN-links dan tegenkast DIN-rechts en vica versa

buiten

11

Pendeldeuren

Toegangscontrole

Aanslagdeuren
Deursluiters
05.222
tegenkast met elektr. opener (L)

05.223
tegenkast met elektr. opener (R)

Artikelnummer
Omschrijving
Lijstlengte
Oppervlakte
Glasdikte

05.232
05.233
middenslot (L)
middenslot (R)
tot 799 mm
101 - 113 - 199 - 300 - 399
10 mm

05.234
tegenkast met elektr. opener (L)

05.235
tegenkast met elektr. opener (R)

Deurgrepen

57

49

4

91

50

50

50

57

57

50

Middenslot
- exclusief deurkruk
- binnenzijde met kruk- en PC-uitsparing
- buitenzijde alleen met PC-uitsparing
- optioneel: buitenzijde vaste knop
(opgeven bij bestelling)
Tegenkast met elektrische opener
- standaard ingebouwde elektrische opener 17E
(6 - 12 V AC/DC arbeidsstroom)
- optioneel: andere elektrische opener (op aanvraag)

50

4
100
80

20

Diversen

37.5
binnen

DIN rechts
15

4

100

DIN links

10 mm glas

15

15

37.5

buiten

20

Vitrinebeslag

50

Optionele uitvoering met vrije glaskant

12

175

50

49

140

50

32

Glasbevestigingen/
balustrades

140

91

100

80
50

68

Douchedeurbeslag

66.5

57

100

Toegangscontrole

05.220
05.221
middenslot (L)
middenslot (R)
800 - 1200 mm
101 - 113 - 199 - 300 - 399
10 mm

8

Schuifdeuren/
vouwwanden

Artikelnummer
Omschrijving
Lijstlengte
Oppervlakte
Glasdikte

4

90

90

105
4

Eltroc codeslot
DIN-slot met codetableau
700 met mat nikkel unit
8 - 12 mm

Eltroc tegenkast
tegenkast tbv Eltroc codeslot
700
8 - 12 mm

275
300
57

57
13

Gaten Ø14
ingezaagd

87
Gat Ø50
80

Gat Ø50
80

Gat Ø50

Gat Ø50
37,5
24

Gat Ø14
Gat Ø14

Omschrijving
Het Eltroc codeslot wijzigt eenvoudig een standaard deursituatie in een
comfortabele toegangscontrole zonder bekabeling. Het invoeren van een
juiste code en/of het insteken van de chipsleutel koppelt de draaiknop
aan het slot en de deur kan geopend worden.
Kenmerken
- Toegangsverlening voor 511 personen
- Codes naar keuze van 4 tot 8 cijfers
- Toegang middels code en/of sleutel
- Continue vrijgave mogelijk
- Eenvoudige programmering middels chipsleutel
- Chipsleutel niet kopieerbaar
- Verloren chipsleutels of codes kunnen individueel verwijderd worden
- Buitenzijde voorzien van inbraakwerende pantserplaat
- Geschikt voor buitendeuren
- Zelfvergrendelend op dagschoot
- Extra te vergrendelen op nachtschoot
- Van binnenuit vrij te ontgrendelen middels kruk of draaiknop
- Behuizing uit gegoten materiaal met RVS afwerking
- Codegedeelte discreet te verbergen
- Stroomvoorziening middels batterij, dus geen bekabeling nodig
- Capaciteit batterij ca. 50.000 handelingen
- Interne batterij bewaking en eenvoudige batterijwissel
- Beslag wordt compleet geleverd inclusief knoppen, kruk en batterij

Glasbevestigingen/
Douchedeurbeslag
balustrades

90
60

4

Vitrinebeslag

90

Deurgrepen

Bij bestelling draairichting aangeven alsmede codedeel aan dikke of dunne zijde van het slot.

Diversen

Artikel
Omschrijving
Oppervlakte
Glasdikte

Toegangscontrole

57
76

Schuifdeuren/
vouwwanden

62

43

Deursluiters

60

Aanslagdeuren

Pendeldeuren

Toegangscontrole

13

28

3

20.7

Pendeldeuren

Toegangscontrole

25
5.5

14

7

Ø5.5

58,5
31

132,5

78,5

236

Deursluiters

250

78,5

15.5

42,5

39

14

Aanslagdeuren

15.5

7

14

38,5

Schuifdeuren/
vouwwanden
Toegangscontrole
Deurgrepen
Douchedeurbeslag
Glasbevestigingen/
balustrades
Vitrinebeslag
Diversen

14

Artikelnummer
Omschrijving

OC-170
elektrische deuropener

OC-370
elektrische deuropener

Stroomvoorziening
Oppervlakte

arbeidsstroom 12 - 24 Volt
700 - 701

ruststroom 12 of 24 Volt
700 - 701

Kenmerken
• Standaard elektrische sluitplaat voor dagschoten.
• Houdkracht 3.500N.
• Getest op 500.000 cycli.
• Voorzien van 3mm verstelbare schootvanger.
• Schootvanger is 6mm diep.
• Universele spoel 12-24 Volt AC-DC.
• Universeel 100% belastbaar op gelijkspanning.
• Standaard voorzien van blusdiode (polariteit ongevoelig)
• Universeel voor DIN links of DIN rechts.

Uitleg sluitertype
Arbeidsstroom
spanningsloos vergrendeld
Ruststroom
spanningsloos ontgrendeld
Door gebruik te maken van arbeidsstroom en ruststroom principes is het mogelijk
om te anticiperen op de vraag "wat dient er te gebeuren bij spanningsuitval?". In
een hoog beveiligde situatie dient een openstaande deur bij spanningsuitval zelfvergrendeld te zijn. In bijvoorbeeld een inrichting dient een deur bij spanningsuitval juist te ontgrendelen. Dit is in het geval van met motor aangedreven vergrendeling vaak minder eenvoudig te realiseren.

Optionele toevoeging
V : Permanente toegang door middel van vrijzet pal.
N : Signalering nachtschoot (N800)

Technische gegevens:

Maatvoering slotkast			
Maatvoering slotkast bij D optie		
Aansluitspanning impuls contact		
Aansluitspanning continue contact
Stroomafname impuls contact		
Stroomafname continue contact		

: 75 x 28 x 20,5 mm (H x D x B).
: 82.5 x 28 x 20,5 mm (H x D x B).
: Universeel 12-48V AC/DC moment belasting.
: Universeel 12-24V DC / 100% belastbaar.
: 400 mA.
: 200mA@12VDC, 100mA@24VDC.

Artikelnummer
Omschrijving
Materiaal

OC-300PRO / OC-540PRO
magneet + ankerplaat
-

Kenmerken
- compacte en zeer complete elektromagnetische
deurgrendel opbouw
- manipulatiebescherming: voorzien van “magneet
eigen” ankerplaat met signalering
- resultaat is een zeer betrouwbare deurstand signalering
- ook standaard voorzien van grendelstand signalering
en LED indicatie
- LED is beschermend geplaatst achter een lens dus
geen uitstekende delen
- borging van bevestigingschroef
- standaard voor naar buiten draaiende binnendeuren
- werking op ruststroom (FS) spanningsloos ontgrendeld
- houdkracht: OC-300 PRO 2.700N, OC-540 PRO 5.400N
- geschikt voor controle van personenverkeer
- geschikt voor hoogfrequent gebruik
- minder gevoelig voor bouwkundige onvolkomenheden
- geen “plakkende” ankerplaat na spanningsonderbreking
- integratie in elke beveiligingsinstallatie
- compacte maatvoering
- afwerking behuizing is geanodiseerd aluminium
voorzien van nylon coating
- 5 jaar garantie

Technische gegevens
Afmeting magneet (L x B x H)
Afmeting ankerplaat (L x B x H)
Houdkracht
Aansluitspanning
Tolerantie
Stroomafname
Signalering grendelstand
Signalering deurstand

OC-300G / OC-540G
glasklemschoen (9 - 13 mm)
roestvast staal (gepolijst)

OC-300B / OC-540B
adapter
aluminium

Omschrijving
Elektromagnetische deurvergrendeling werkend op ruststroom FS
(spanningsloos ontgrendeld). Door de vlakke opbouw en het ontbreken
van bewegende delen verkrijgt men een hoge mate van betrouwbare
werking en is het geheel minder gevoelig voor bouwkundige onvolkomenheden. Geschikt voor het controleren van personenverkeer en voor
hoogfrequent gebruik. De vlakke ankerplaat dient flexibel te worden
opgehangen en wordt in bedrijf bij het sluiten van de deur aangetrokken door de elektromagneet. Deze magneet is standaard voorzien van
potentiaalvrije signaleringscontacten te weten: detectie of de ankerplaat
is aangetrokken en de detectie of dit een magneet “eigen” ankerplaat
is. Beide contacten zijn potentiaalvrij naar buiten uitgevoerd. De behuizing is voorzien van een LED indicatie welke aangeeft of de deur dicht,
open of te openen is. Extra borging van de bevestigingsschroef bij een
gesloten deur.

Uitsluitend tbv enkeldraaiende deuren.

OC-300Pro
OC-540Pro
250 x 48 x 26 mm
267 x 72 x 40 mm
190 x 38 x 12 mm
200 x 58 x 17 mm
2.700N per magneet
5.400N per magneet
12 / 24V DC
+5%
500mA bij 12V DC, 250mA bij 24V DC (per magneet)
potentiaalvrij, 1A bij 24V DC
potentiaalvrij, 1A bij 24V DC

Schuifdeuren/
vouwwanden
Toegangscontrole

9-13

Deurgrepen

ankerplaat (art.nr. OC-300PRO, OC-540PRO)
adapter (art.nr. OC-300B, OC-540B)

Glasbevestigingen/
Douchedeurbeslag
balustrades

magneet (art.nr. OC-300PRO, OC-540PRO)

Vitrinebeslag

glasklemschoen
(art.nr. OC-300G, OC-540G)

Diversen

6

Deursluiters

Aanslagdeuren

Pendeldeuren

Toegangscontrole

17

Pendeldeuren

Toegangscontrole
25

glasklemschoen
(art.nr. OC-1200G)

182
.2

magneet

opbouwbehuizing
(art.nr. OC-1200B RVS of
art.nr. OC-1200B EV1)

137

ankerplaat

Aanslagdeuren

magneet

6 mm speling

182

30

OC-1200SL

134

.5
30

glasklemschoen
(art.nr. OC-1200G)

ankerplaat

buiten

23.6

Deursluiters

opbouwbehuizing
(art.nr. OC-1200B RVS of
binnen art.nr. OC-1200B EV1)

4 mm speling

Schuifdeuren/
vouwwanden
Toegangscontrole
Deurgrepen
Douchedeurbeslag
Glasbevestigingen/
balustrades
Vitrinebeslag
Diversen

18

glasklemschoen
(art.nr. OC-1200G)

ankerplaat
opbouwbehuizing
(art.nr. OC-1200B RVS of
art.nr. OC-1200B EV1)

Artikelnummer
Omschrijving
Materiaal

OC-1200SL
deurgrendel
-

OC-1200B RVS
opbouwbehuizing enkel
roestvast staal

Kenmerken
- elektromagnetische deurgrendel inbouw
- type “shearlock”
- ruststroom (FS) spanningsloos ontgrendeld
- compacte maatvoering met alle elektronica in de
behuizing geïntegreerd dus géén losse print
- weerstand tot 1.200 kg tegen zijdelingse druk
- in bedrijf elektrisch zelfvergrendelend met
instelbare tijdvertraging
- bij gesloten deur wordt de ankerplaat tegen de
magneet aan getrokken
- geschikt voor hoogfrequent gebruik
- repeteer functie bij het niet goed sluiten van de deur,
maximaal 60 maal
- geen “plakkende” ankerplaat na spanningsonderbreking
- integratie in elke beveiligingsinstallatie
- standaard voorzien van grendel standsignalering en
externe LED
- optioneel montage materiaal voor installatie op
elk type deur
Opmerking
Dit produkt mag alleen boven de deur gemonteerd worden.

Technische gegevens
Afmeting magneet (L x B x D)
Afmeting ankerplaat (L x B x D)
Houdkracht
Aansluitspanning
Tolerantie
Stroomafname
Contact

OC-1200B EV1
opbouwbehuizing enkel
aluminum

binnen

buiten

OC-1200G
glasklemschoen (9 - 13 mm)
roestvast staal (gepolijst)

Omschrijving
Elektromagnetische deurgrendel, werkend volgens het ruststroom
principe (FS) spanningsloos ontgrendelt. De compacte maatvoering
maakt inbouw vrij eenvoudig. Advies is om de grendel te plaatsen in de
bovendorpel en de ankerplaat aan de bovenzijde in de deur. Geschikt
voor stabiel type deuren met aanslag en doordraaiende deuren voorzien
van een goed afgestelde en functionerende vloerveer. De grendel is
elektrisch zelfvergrendelend. Het magneetje in de ankerplaat activeert
bij een gesloten deur de magneet. Deze wordt na een instelbare tijd
bekrachtigd en trekt de ankerplaat uit de deur over een afstand van
maximaal 3 mm bij 12 Volt, of 5 mm bij 24 Volt. Voorzien van repeteerfunctie bij het niet correct sluiten van de deur. Indien aangetrokken
zorgt de houdkracht van de magneet en de geïntegreerde vergrendel
pennen een weerstand tegen zijdelingse druk van 12.000N. Voorzien
van grendelstand signalering uitgevoerd als potentiaalvrij contact en
als optische LED signalering.
Bij vluchtdeuren nood onderbreekschakelaar toepassen in lijn van de
voedingsspanning. Consulteer altijd lokale autoriteit in verband met
het Gebruiksbesluit. Elektrisch gecontroleerde vluchtwegen zijn niet
opgenomen in de Europese wetgeving EN179 en EN1125 hieromtrent.   
Uitsluitend tbv enkeldraaiende deuren.

OC-1200SL
182 x 30 x 25 mm
182 x 30 x 23,6 mm
12.000N (zijdelings)
universeel van 12 tot 24V DC
12V DC +10%, -0%, 24V DC +/10%
900mA inschakelstroom
potentiaalvrij, maximaal 0,1A 24V DC

Technische gegevens
Afmeting slotkast (L x B x H)
Afmeting sluitplaat lang (L x B x D)
Houdkracht
Aansluitspanning
Tolerantie
Inschakelstroom
Houdstroom
Contacten

Indien opgenomen in een vluchtweg altijd instellen op FS (spanningsloos ontgrendeld) en in combinatie met nood onderbreekschakelaar
OC-NR2. Consulteer altijd de lokale autoriteit in verband met het
gebruiksbesluit. Elektrisch gecontroleerde vluchtwegen zijn niet opgenomen in de Europese wetgeving hieromtrent. (EN179 en EN1125)

Uitsluitend tbv enkeldraaiende deuren.

OC-1000
163 x 22 x 40 mm
210 x 28 x 3 mm
10.000N (zijdelings)
universeel van 12 tot 24V DC
+/- 5%
1150mA tot 12V DC, 800mA bij 24V DC
van 210mA bij 12V DC tot 90mA bij 24V DC
potentiaalvrij, maximaal 1A bij 24V DC

Toegangscontrole

Omschrijving
Compacte inbouw pengrendel voor integratie in elke beveiligingsinstallatie. Geschikt voor montage in deur - kozijnstijl of bovendorpel
van binnendeuren. Weerstand tegen zijdelingse druk 10.000N. De
grendelschoot is geblokkeerd tegen terugwringen. Standaard levering
volgens ruststroom principe (FS) spanningsloos ontgrendeld. Instelbaar
naar arbeidsstroom principe (FSE), spanningsloos vergrendeld. Onder
spanning elektrisch zelfvergrendelend door geïntegreerde magneet in
de RVS sluitplaat en sensor contact opgenomen in de grendel. Indien
deze tegenover elkaar komen bij het sluiten van de deur wordt de
magneet door de sensor gedetecteerd en wordt de schoot uitgestoten.
Deurstand signalering en vergrendelde schootstand signalering zijn naar
buiten uitgevoerd als separate potentiaal vrije contacten. Er is ook een
ingang voor een openingsimpuls. De pengrendel, voorplaat en sluitplaat
zijn vervaardigd uit RVS.

Deurgrepen

Kenmerken
- compacte inbouw pengrendel
- eenvoudig te integreren in elke installatie
- weerstand 10.000N zijdelingse druk
- geblokkeerde RVS grendelschoot
- grendelschoot uitschot 20 mm, diameter 11 mm
- vergrendelingonderdelen ondersteund in metalen
behuizing
- slotkast slechts 22 mm breed
- voorplaat van 28 mm RVS met radius hoek
- standaard voorzien van 2 RVS sluitplaten, 1 x lang en
1 x kort en een RVS afdekplaat voor gebruik in hout
- instelbaar van FS (spanningsloos ontgrendeld) naar
FSE (spanningsloos vergrendeld)
- aansluitspanning universeel van 12 tot 24 Volt DC
- elektrisch zelfvergrendelend door magneet in de
sluitplaat en contact in de grendel
- geschikt voor frequent gebruik
- laag stroomverbruik met geringe warmte ontwikkeling
- repeteerfunctie bij het niet correct sluiten van de deur
(maximaal 3x)
- standaard geïntegreerde deurstand signalering
- standaard geïntegreerde signalering op geblokkeerde
schootstand
- voltage polariteit protectie

OC-1001G
opbouwbehuizing met tegenplaat
roestvast staal
opgeven bij bestelling

Glasbevestigingen/
Douchedeurbeslag
balustrades

OC-1001
elektrische pengrendel
opgeven bij bestelling

Vitrinebeslag

Artikelnummer
Omschrijving
Materiaal
Glasdikte

Diversen

montagedetails zie volgende pagina

Schuifdeuren/
vouwwanden

Deursluiters

Aanslagdeuren

Pendeldeuren

Toegangscontrole

19

glas - glas montage

glasboring ∅16mm

221

221

Deursluiters

182

∅ 16

∅ 13

Aanslagdeuren
Schuifdeuren/
vouwwanden

11

182

Pendeldeuren

Toegangscontrole

31.5

31.5

11
28

28

Toegangscontrole

Grendel

48

4-5

Deurgrepen

wand - glas montage

Tegenkast

48

glasboring ∅16mm

3

40

Vitrinebeslag

11

Grendel

31.5
Tegenkast

Diversen

22

28

3-5

20

221

182

163

210
182

Glasbevestigingen/
balustrades

162,5

∅ 16

Douchedeurbeslag
28

48

Geschikt voor pendelsituaties.

Technische gegevens
Afmeting slot (L x B x D)
Afmeting sluitplaat (L x B x D)
Houdkracht
Inschakelstroom
Continue
Spanning
Kabel
Geïntegreerde contacten
Als spanningscontact
Als potentiaal vrij contact

OC-A1-FS-SC
375 x 30 x 42 mm
375 x 30 x 30,5 mm
25.000N (zijdelings)
2,2 Amp
0,13 Amp
24 volt gestabiliseerd +/-5%
minimaal 1,5mm² bij maximaal 25m
deur – en schootstand signalering
LSS schootstand signalering

Toegangscontrole

Omschrijving
De grendels uit de OC-A1 Serie zijn hoogwaardige beveiligingsvergrendelingen voor risico openingen. Gecombineerd met de diverse
geïntegreerde contacten en uitgangen geeft de OC-A1 maximale controle
over de deursituatie. Daarnaast zijn diverse accessoires leverbaar die
een veilige, beveiligde installatie ondersteunen. Ook voor doordraaiende
deuren en of situaties waar veelvuldig verkeer door een toegangsbeheersysteem gecontroleerd dient te worden.
Het ontgrendelen van de deur vindt plaats via een impulsgever zoals
een drukknop, kaartlezer, codetableau, biometrie lezer of een ander
toegangscontrolesysteem. De OC-A1 laat zich moeiteloos integreren
in systemen van derden.

Deurgrepen

Kenmerken
- hoge veiligheid door weerstand tegen zijdelingse druk
van 25.000N en doorzaagbelemmering
- uitworp grendelschoot 21 mm
- montage in de zijstijl van de deur, zijdelings in de deur
zelf of in de bovendorpel van het kozijn
- symmetrische schoot universeel voor links- en rechtsdraaiende of doordraaiende deuren (180°)
- de sluitplaat is een verzwaarde 6mm plaat met een
over 4mm verstelbare dichte sluitkom
- elektrische aansturing ondersteund discreet ontwerp,
geen krukken of balk noodzakelijk
- directe werking bij inschakelen elektromagneet voor
een snelle ontgrendeling of vergrendeling
- verkrijgbaar in ruststroomprincipe (FS) ontgrendeld
bij spanningsuitval, en arbeidstroomprincipe (FSE)
vergrendeld bij spanningsuitval
- ingebouwde elektronische printplaat met microprocessor
(geen externe stuureenheid nodig)
- spoelbeveiliging; aantal pogingen tot vergrendelen
(standaard 3 maal), warmteontwikkeling maximaal 34°C

OC-A1G
opbouwbehuizing met tegenplaat
roestvast staal
opgeven bij bestelling

Glasbevestigingen/
Douchedeurbeslag
balustrades

OC-A1-FS-SC
deurgrendel
opgeven bij bestelling

Vitrinebeslag

Artikelnummer
Omschrijving
Materiaal
Glasdikte

Diversen

montagedetails zie volgende pagina

Schuifdeuren/
vouwwanden

Deursluiters

Aanslagdeuren

Pendeldeuren

Toegangscontrole

21

Pendeldeuren

Toegangscontrole
glasboring ∅16mm

glas - glas montage

Aanslagdeuren
398

340

Deursluiters

340

398

4 mm verstelbaar

Schuifdeuren/
vouwwanden
41.5

11

Toegangscontrole

30

Grendel

60
4-6

41.5
Tegenkast

60

glasboring ∅16mm
25

R5 ∅5.5

10

Deurgrepen

wand - glas montage

11

30

71.7

Douchedeurbeslag
14
30
34

5

8

11

41.5

30

Diversen

Grendel

Tegenkast

42
34
30

7

25

Vitrinebeslag
8

1.5

22

398

340

253.3

379
375
351

Glasbevestigingen/
balustrades

375
325

4 mm verstelbaar

60
2-6

De Codekruk biedt een ideale vorm van toegangscontrole
voor, bijvoorbeeld, een studeerkamer of praktijkruimte
in een woning of het magazijn van een winkel. Ook voor
bedrijven, scholen of andere organisaties is de Codekruk
een aantrekkelijke optie. U kunt daarbij denken aan het
gecontroleerd afsluiten van een kantoor, een opslagruimte
voor schoonmaakmiddelen of een complete afdeling.
De Codekruk staat voor:
- toegangscontrole per individuele binnendeur
- eenvoudige, comfortabele bediening zonder sleutel
- keuze tussen handmatige of automatische afsluiting
- openen door middel van individuele gebruikerscode
- vluchtveilig: deurkruk aan de binnenzijde is altijd
bedienbaar
- combinatie mogelijk met zowel loopslot als
zelfvergrendelend slot
- optie: met sleutel vergrendelen op dag- én nachtschoot
- batterijvoeding, goed voor 100.000 bedieningen per
batterijset
Eenvoudig bedienen
De gebruikerscodes bestaan uit vier tot zes cijfers. Elke
gewenste code is programmeerbaar. Desgewenst kan
een gebruiker voor elke deur een aparte code ontvangen.
Omgekeerd wordt elke deur individueel geprogrammeerd,
voor maximaal 9 verschillende codes. Zo kan een klein-

Keuze tussen handmatige en automatische afsluiting
Wanneer een gebruiker de ruimte heeft verlaten, dient de deur
uiteraard weer vergrendeld te worden. De gebruiker kan dit zelf doen
door een druk op de toets met het hangslot. Het kan ook automatisch
gebeuren(na 9 seconden). Deze laatste optie kan bijvoorbeeld extra
gemak en zekerheid bieden bij deuren die frequent worden gebruikt,
zoals een magazijndeur of een centrale toegangsdeur.
Optie: combinatie met een zelfvergrendelend slot
De Codekruk kan zowel gecombineerd worden met een loopslot (met
alleen een dagschoot) als met een zelfvergrendelend slot. Het laatste
biedt extra veiligheid: de deur wordt dan automatisch vergrendeld op
een dag- én een nachtschoot.
Optie: vergrendelen met een sleutel
Een andere mogelijkheid is dat een beheerder het deurslot met een
sleutel kan bedienen en zo de deur op de dag- én de nachtschoot
kan vergrendelen. Ook voor het ontgrendelen van beide schoten is
de sleutel dan weer nodig. Pas daarna kan de deur weer met een
gebruikerscode worden geopend.

Vluchtveilig
De Codekruk bevindt zich aan de buitenzijde van de deur. De
kruk aan de binnenzijde van de deur is altijd vrij te bedienen.
Een belangrijke zekerheid: dit voorkomt ongewenste opsluiting
en garandeert de vluchtveiligheid vanuit de ruimte naar buiten.

Toegangscontrole

schalig toegangsbeheersysteem worden opgezet voor meerdere deuren,
waarbij gebruikers eenvoudig per deur kunnen worden toegevoegd
ofgewist. Wanneer een gebruiker zijn of haar code vijf maal verkeerd
intoetst, wordt de Codekruk voor drie minuten buiten werking gesteld.
Zo voorkomt het systeem dat iemand eindeloos en ongestoord codes
kan blijven uitproberen.

Deurgrepen

Eenvoudig openen en sluiten
Veilige toegangscontrole voor individuele binnendeuren.
De Codekruk maakt dat nu heel eenvoudig en comfortabel
mogelijk. Deze slimme, elektromechanische deurkruk past
op een bestaand slot en wordt aan de buitenzijde van de
deur aangebracht. De kruk is voorzien van vijf toetsen.
Eén toets (met de afbeelding van een hangslot) om de
deur te vergrendelen, vier toetsen om een gebruikerscode mee in te voeren. Met de juiste code wordt de
krukbediening aan het slot gekoppeld. De gebruiker kan
de deur daardoor met een krukbeweging openen.

1040.401
codekruk linkswijzend met vulring
combinatie van mat-chroom met RVS

Glasbevestigingen/
Douchedeurbeslag
balustrades

1040.400
codekruk rechtswijzend met vulring
combinatie van mat-chroom met RVS

Vitrinebeslag

Artikelnummer
Omschrijving
Oppervlakte

Diversen

Afbeelding toont rechtswijzend

Schuifdeuren/
vouwwanden

Deursluiters

Aanslagdeuren

Pendeldeuren

Toegangscontrole
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