
610-01/02 LED |
In één oogopslag te zien of uw deur is afgesloten!



610-01/02 LED |
Elektrisch gestuurd slot – sterk, veilig, stil en erg comfortabel

Het Brondool 610-01/02 LED slot is ontwikkeld om de gebruiker te voorzien van veiligheid en comfort.  

Dit slot is het krachtigste in zijn soort. De bediening kan zowel met de sleutel, door een korte slag, als ook  

door middel van een paslezer of met toegangscontrole op afstand. Het 610-01/02 LED slot is zeer sterk,  

duurzaam en biedt ten alle tijden veiligheid bij brand of calamiteiten.  

 

Door het slot aan te sluiten op de brandmeldinstallatie stuurt het direct open bij brand. De LED signalering is  

standaard bij dit elektrisch gestuurde slot. Het bijpassende LED beslag kan worden uitgevoerd met LED aan  

één of twee zijden. De gebruiker heeft met deze combinatie perfect overzicht. Op afstand kunt u zien of de LED 

op GROEN [open] of op ROOD [gesloten] staat. De medewerkers ervaren de duidelijke signalering  als zeer 

plezierig en het geeft hen een veilig en comfortabel gevoel.

 

Uniek aan dit slot is de programmering met de Brondool app. Via Bluetooth kan men verbinding maken met  

een smartphone en het slot geheel op maat instellen. De benodigde app is geheel kosteloos en kan worden  

gedownload vanuit de App Store [Apple] en Play Store [Android]. 

 

Het slot wordt veel toegepast in zorginstellingen, overheidsgebouwen, politie locaties, maar ook kantoren  

en ziekenhuizen maken er inmiddels gebruik van.

Voordelen van de Brondool 610-01/02 LED |

• Veiligheid en comfort bij elke gebruiker

• Controle over openen en sluiten van de deur

• Bediening is flexibel

• Het slot is zeer stil in de bediening

• Veiligheid door het bij te bestellen veiligheidsbeslag [SKG***]

• Bediening is mogelijk met de sleutel én paslezer

• Dit slot kan men ook vanuit toegangscontrole aansturen

• Veiligheid bij brand of calamiteiten [ruststroom]

• LED signalering op het beslag biedt overzicht

• Keuze voor 1 of 2 zijden LED

• Slot is naast L/R ook in alle paniekuitvoeringen [P1 – P4] 

leverbaar

• LED beslag in aluminium F1, IROX of roestvast staal  

leverbaar

• Loopstand standaard [via app - AAN/UIT]

• Integratie met TC mogelijk [overleg met Brondool]



Open | Vergrendeld |

De LED kleurt groen:  

• Het slot is ontgrendeld

• De deurkruk bedient het slot

• Men kan de ruimte vrij  

betreden en verlaten

De LED kleurt rood:

• De deur is afgesloten

• De cliënt is veilig in de kamer

• De zorgverlener kan d.m.v. 

sleutel of tag altijd naar binnen

• Bij brand of calamiteiten gaat 

de deur direct open

Gangzijde Gangzijde

Bij brand of calamiteit
In deze situaties gaat het slot automa-

tisch open; de brand-/vluchtfunctie is de 

basis van dit slot. Het slot ontgrendelt 

doordat de brandmeldinstallatie [BMI] 

de spanning van het slot wegneemt; 

men kan direct vrij de ruimte verlaten. 

Wordt de BMI gereset, dan komt de 

spanning terug en gaat het slot in de 

voorlaatste positie.

Brondool 610 LED 
app - mogelijkheden



Uw project adviseur Brondool BV |

Bruningweg 11
6827 BM Arnhem
+31 (0)26 36 11 220

Postbus 5110
6802 EC Arnhem

info@brondool.nl

www.brondool.nl
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De 610-01/02 LED is ontwikkeld door Brondool en valt onder de licentie van Brondool.


