
Werkt op basis van ruststroomprincipe [d.w.z. spanning- 
loos nachtschoot ontgrendeld]. Vergrendeling van het 
slot komt tot stand door het uitdraaien van de nacht-
schoot. De nachtschootvergrendeling wordt opgeheven 
door onderbreking van de spanning bijv. via brand-
meldinstallatie of handbediening [evt. paniekknop].
 
Na spanningsonderbreking of uitschakeling door brand-
meldinstallatie dient men nadat de spanning weer is
ingeschakeld, de nachtschoot met de sleutel te
vergrendelen. Met de sleutel is de nachtschoot altijd 
mechanisch te ontgrendelen. Vergrendeling alleen 
mogelijk indien spanning aanwezig is. Zonder spanning 
schiet de nachtschoot d.m.v. veerkracht weer terug. De 
dagschoot is bedienbaar d.m.v. deurkruk en sleutel.
 
Bij het vergrendelen van de nachtschoot [via sleutel] 
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 [sleutel bediening 
of elektrisch] is de dagschoot weer bedienbaar met de
deurkruk. E.e.a. is ter voorkoming van het klemmen van 
de nachtschoot.

• Toe te passen in vluchtdeuren van utiliteitsgebouwen en 
zorg complexenwaarbij deuren die in geval van nood snel 
ontgrendeld moeten worden.

• Ontsnappingsmogelijkheid bij brand en andere  
calamiteiten

• Aan te sluiten op brandmeld- en/of inbraakcentrale  
[centraal en decentraal]

• Hoge mate van beveiliging en veiligheid
• Getest weerstandsklasse 2 en 3
• Zeer sterkte, robuuste dagschoot  

[getest tot 30.000N – 3.000 kg] – Anti Molest
• Alle elektronica in de slotkast
• Slot past in elke standaard houten deur
• Men kan onzichtbaar [slot in  de deur weggewerkt]  

toch een vluchtroute creëren

Toepassingen:

De 605 heeft de volgende voordelen:

www.brondool.nl
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Opties
Voorplaat afmeting 294 x 20 mm afgerond
Reedcontact [t.b.v. deurstandsignalering]
Inbraakvertragende langschilden
• Afmeting binnenschild 289 x 50 x 8 mm
• Afmeting buitenschild 289 x 50 x12 mm
Handmelder nood [groen] tekst “bij nood deur open”
Sluitplaat HP646/7 [t.b.v. opdekdeuren]

Belangrijk
Knopcilinder mag niet worden toegepast, de meenemer kan het 
ontgrendelen van de nachtschoot belemmeren.
Alleen geschikt in combinatie met Brondool veiligheidsbeslag SKG***.

Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop 026 – 36 11 220
Projectondersteuning en advies

Specificaties:

www.brondool.nl

Bestelcode  Omschrijving         
10001  Brandvluchtslot 605 met voorpl. 294/25 rechth./nachtschootsign. / cil.sp. 17mm / spann. 24V DIN L
10002  Brandvluchtslot 605 met voorpl. 294/25 rechth./nachtschootsign. / cil.sp. 17mm / spann. 24V DIN R 
10009  Brandvluchtslot 605 met voorpl. 294/20 afgerond/nachtschootsign. / cil.sp. 17mm / spann. 24V DIN L
10010  Brandvluchtslot 605 met voorpl. 294/20 afgerond/nachtschootsign. / cil.sp. 17mm / spann. 24V DIN R

Bestellen

DIN rechts DIN links

Technische gegevens
Elektrische aansluiting 12 tot 24 Volt DC
Stroom 50 mA
Belasting Continu (100% ED)
Tolerantie ± 5%
Cilindermaat 17 mm europrofiel
Steekmaat PC72
Doornmaat 60 mm
Grootste slotkastdikte 16,5 mm
Sparingsmaat [D] 100 x [H] 204 mm
Cilinderschroef M5 x 65
Afwerking slotkast Staak verzinkt corrosiebestendig
Voorplaat RVS, afmeting 294 x 25 mm
Nachtschootsignalering Standaard, d.m.v. wisselcontact [zie 

schema]

12V/24V Brandvlucht
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Voor andere slotvarianten, verwijzen we naar onze prijslijst. Of neem contact met ons op: 026 - 36 11 220


