Type 4200 SKG ** / 635

Elektrische sloten
Elektrisch bedienbaar op arbeidsstroomprincipe

Werking
Nachtschoot is met spanningspuls uitstootbaar en intrekbaar.
Vergrendeling van het slot komt tot stand door het uitdraaien
van de nachtschoot.
Bij het vergrendelen van de nachtschoot (via sleutel of
elektrisch) wordt de bediening van de dagschoot middels de
deurkruk opgeheven.
D.w.z. de dagschoot kan dan niet door de deurkruk bediend
worden (vrije slag deurkruk).
Na ontgrendeling van de nachtschoot (via sleutel of
elektrisch) is de dagschoot weer bedienbaar met de
deurkruk.
E.e.a. is ter voorkoming van het klemmen van de
nachtschoot.
Als optie is het slot ook te voorzien van een elektrische
ontgrendelblokkering (d.w.z. de nachtschoot is zowel
mechanisch als elektrisch tijdelijk niet bedienbaar) deze
functie is te gebruiken bij ongewenste calamiteiten (bv.
overval, gijzeling etc.).
Instelbare speciale functies m.b.v. dipswitch op de DBK:

1-Sleutelfunctie aan / uit

2-Deursignalering / Magneet

3-Brandmode

4-Brandmode

5-Heat functie aan / uit

6-Externe LED kleur rood / groen – groen / rood
Communicatie optioneel: RS485 [bus] of IP
De stuurkast (DBK 42-1) is voorzien van een LED
statussignalering. Door de kleur van de LED in het schild van
het slot kan de gebruiker duidelijk de status van de deur
waarnemen. Enkel- en dubbelzijdig uit te voeren.
Sleutelfunctie, d.w.z. wanneer met de sleutel de nachtschoot
ontgrendeld wordt, dan blijft de nachtschoot gedurende die
tijd ontgrendeld.

Toepassingen
Geschikt voor brandscheidingscompartimenten (alleen voor
stalen deuren). Toegangsbewaking voor buitendeuren en extra
beveiligde binnendeuren, met ontsnappingsmogelijkheden bij
brand en andere calamiteiten. Uitermate geschikt i.c.m.
toegangscontrolesystemen, (o.a. kaartlezers, codepanelen,
handsfree systemen, tijdklokken etc.).
Toe te passen met Brondool deurbesturingskast (afk. DBK)
model 42-1 (voor technische gegevens zie Toebehoren)
DBK 42-1

Eigenschappen
Sluitsignalering op afstand d.m.v. een potentiaalvrij wisselcontact
(nachtschoot signalering gecombineerd met reedcontact).
Middels het reedcontact in de deur wordt een automatische
vergrendeling van het slot gerealiseerd. Het slot is voorzien van
een speciaal gelagerde dagschoot en een nachtschoot. Met de
sleutel is het slot altijd te ontgrendelen en te vergrendelen
(m.u.v. ontgrendelingsblokkering, optie).
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Belangrijke gegevens



Bij bestelling dient wel opgegeven te worden welke
draairichting de deur heeft (DIN Links of DIN Rechts).
Het slot voldoet aan de SKG – DJI
beproevingsprotocol welke gelijk te stellen zijn aan
celdeuren.

Type 635

Benodigde materialen








Slot type 4200
Slot type 635 (mechanisch)
RVS slotkast t.b.v. slot 4200 (Art. 4141-60)
RVS slotkast t.b.v. slot 635 (Art. 4161)
Stangenstelsel (Art. BR00500)
Krukstift t.b.v. slot type 4200 (lengte afhankelijk van
deurdikte
Korte krukstift t.b.v. slot type 635 (lengte afhankelijk
van deurdikte)
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