
 

Bestek  – BRONDOOL Type 4050-LED -  

75  COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

75.53  GRENDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARATUUR 

75.53.31-a DEUR-/RAAMSLOT 

  0.  DEUR-/RAAMSLOT 

   Fabrikaat: BRONDOOL 

   Type: 4050-LED 

- Brandvluchtslot op ruststroomprincipe (spanningsloos nachtschoot ontgrendeld) 

In één oogopslag te zien of uw deur is afgesloten of geopend! 

T.b.v. toegangsbewaking en –controle voor binnen- en buitendeuren met ontsnappingsmogelijkheid bij brand en  

calamiteiten.  

- doornmaat [mm]: 60 

- voorplaat afm. [mm] 25x294 in corrosievast staal 

- PC 72 mm europrofielcilindersparing 

- slotkast – staal verzinkt corrosiebestendig 

- inbraakwerendheidsklasse (NEN 5089-09): 3-ster. - SKG ** 

- Elektrische aansluiting: 

/ - 24 Volt DC 

/ - 12 Volt DC 

- Stroom 160 mA 

- belasting continu (100% ED) 

DIN LS of RS (bij bestelling nader op te geven) 

Slotcilinder conform sluitplan 

Toebehoren: 

- sleutel (st.):  

- cilinderschroef afm. (mm): 5 x 65 

Opties: 

/ - nachtschootsignalering (code RR) 

/ - reedcontact 

/ - handmelder nood (groen); tekst: “bij nood deuren open” 

/ - universele sluitplaat – corrosiebestendig staal 3mm dikte 

/ - inbraakvertragende langschilden corrosie bestendig staal met of zonder LED 

 

3.  KRUK/SCHILD 

 Fabricaat: BRONDOOL 

 Veiligheids-deurkrukgarnituur SKG *** ® 

 Buitenschild afm. (mm): 250x50x11.5 

Binnenschild afm. (mm):250x50x9.5 

Type: 

/-5531 – LED 

/- optioneel met of zonder LED aanduiding 

Buitenzijde: 

-Ei-kruk; vastdraaibaar verend. 

-PC 72 mm 

Binnenzijde: 

Ei-kruk; vastdraaibaar verend. 

   -PC 72mm 

Krukstift verlenging (mm): n.t.b. In het werk…. 

Inbraakveiligheid (NEN 5088+c96), categorie: zwaar. 

Materiaal: corrosievast staal. 

Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen. 

Toebehoren: 

/ - art. 5549/02 : M6x53 (standaard); deurdikte (mm): 38 – 45 

/ - art. 5549/01 : M6x69; deurdikte (mm): 54-60 

/ - art. 44992H  : M6x120 

/ - art. 44992K  : M6x140 

/ - art. 44992M : M6x160 

 



 

 

 

4. SLOTCILINDER 

 Fabricaat: BRONDOOL 

 TYPE: WD – B 

- europrofiel  17mm; SKG***®; conform DIN 18252/ EN 1303 

verticaal keersleutelsysteem met groot bedieningscomfort 

en technische kopieerbeveiliging. 

- Verlenging (mm): conform deurenstaat 

oppervlaktebehandeling: nieuw zilver 

seriesluiting met generale sleutel. 

Toebehoren: 

- sleutel (st.): 

- vastzetschroef 

- sleutelcertificaat 

.01 BUITENDEUR 

 De europrofielcilinders in de buitendeuren; conform sluitplan 

.02 BINNENDEUR 

 De europrofielcilinders in de binnendeuren; conform sluitplan 
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