
Bestek – BRONDOOL Type 4260 – SKG**

75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

75.53 GRENDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARATUUR

75.53.31-a DEUR-/RAAMSLOT

0. DEUR-/RAAMSLOT
Fabrikaat: BRONDOOL
Type: 4260 – SKG**
- Elektrisch bedienbaar slot op arbeidsstroomprincipe (spanningsloos nachtschoot ontgrendeld)

T.b.v. toegangsbewaking en –controle voor binnen- en buitendeuren met ontsnappingsmogelijkheid bij brand en
calamiteiten. Uitermate geschikt i.c.m. toegangscontrole en in bijzonder geschikt bij brandscheidingscompartimenten

- doornmaat [mm]: 60
- nachtschoot corrosievast staal, getest voor > 25.000N
- klapschoot staal vernikkeld, getest voor > 14.000N
- siervoorplaat afm. [mm] 29x267 in corrosievast staal
- PC 72 mm europrofielcilindersparing
- slotkast – staal verzinkt corrosiebestendig
- inbraakwerendheidsklasse (NEN 5089-09): 3-ster. - SKG **
- Elektrische aansluiting:
/ - via DBK 42-1 – op 230V AC
DIN LS of RS (bij bestelling nader op te geven)
Slotcilinder conform sluitplan
Toebehoren:
- sleutel (st.):
- cilinderschroef afm. (mm): 5 x 70
Opties:
/ - ontgrendelingsblokkering (connector 7 voudig) Code TB - ruststroomprincipe
/ - 22mm rond cilinder sparing
/ - universele inbouwslotkast Type 4141 (voor metalen deuren of kozijnen)
/ - sluitkom VS 4219 t.b.v. houten kozijnen
/ - messing klavier voor toepassing knopcilinder
/ - inbraakvertragende langschilden corrosie bestendig staal

3. KRUK/SCHILD
Fabricaat: BRONDOOL
Veiligheids-deurkrukgarnituur SKG *** ®
Buitenschild afm. (mm): 250x50x11.5
Binnenschild afm. (mm):250x50x9.5
Type:
/-5531 –
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

www.brondool.nl


