
Type 4390/04 

| Mechanische sloten

Type slot | Insteekslot [60mm en 90mm doornmaten]

Het mechanische slot 4390/04 is speciaal ontwikkeld voor 
beveiligde deuren. Het slot is uitgevoerd met een dagschoot, 
nachtschoot en dagschoot-vergrendelpal.

Uniek aan dit slot is de krukvrijloop. D.w.z. dat de bediening 
van de dagschoot wordt opgeheven als de nachtschoot wordt 
uitgedraaid. Dit voorkomt dat de nachtschoot gaat klemmen 
in de sluitplaat. De dagschootvergrendel pal zorgt ervoor 
dat de dagschoot wordt vergrendeld bij een gesloten deur. 
Dat voorkomt dat men met een pasje, kaart of creditkaart 
de dagschoot van buiten kan bedienen. Het slot kan worden 
toegepast in houten en metalen deuren, welke zich in een 
beveiligde situatie bevinden. Daarnaast is het slot zelfs getest 
van weerstandsklasse 2 t/m 5.
 
Deze sloten worden veelal toegepast in deuren in beveiligde 
situaties, zoals celdeuren, technische ruimten, deuren van ICT 
ruimten, wapen-kamerdeuren en overige zwaar beveiligde 
situaties.

• Zwaar veiligheidsslot
• Getest op weerstandsklasse 2,3,4 en 5.
• Slot is tevens getest volgens het DJI –  

Beproevingsprotocol. [SKG- test]
• Getest op uit- en  inbraakwerendheid [oa. SKG***]
• Nachtschoot getest tot  > 25.000 N
• Slot is standaard voorzien van krukvrijloop
• Geen mogelijkheid tot flipperen [creditcard oa.]
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Toepassingen:

De type 4390/04 heeft de volgende voordelen:

• Siervoorplaat voorkomt dat men direct bij de                            
cilinderschroef kan

• Dagschoot en nachtschoot uit RVS
• Zeer sterke slotkast
• Dagschoot voorzien van smalle uitloop  [voorkomt geluid]
• Voorzien van blokkeerplaat signalering 

Slot signaleert alléén als het werkelijk vergrendeld is

www.brondool.nl

Artikel 5540 en 5541 
toepasbaar op dit slot.



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 beproevings-protocol welke gelijk te stellen zijn 
aan celdeuren.
Blokkeerplaat signalering speciaal voor beveiligde deuren.

Technische gegevens
Beveiligde uitvoering Beveiligde SKG-norm**
Nachtshoot RVS, getest voor > 25.000 N
Dagschoot staal vernikkeld
Steekmaat PC 72
Cilindermaat 17 mm europrofiel
Doornmaat 60 mm en 90 mm
Grootste slotkastdikte 22 mm
Sparingsmaat (D) 100 [+ 30 mm voor 90 DM] x (H) 185 mm 
Cilinderschroef lengte 75 mm 60 DM

Lengte 105 mm 90 DM
Wissel slot voorzien van wissel, ter bediening van de  

dagschoot 
Slotkast staal verzinkt corrosiebestending
Siervoorplaat RVS

Opties
Nachtschoot signalering voor externe signalering + blokkeerplaat signalering 
LED beslag (4390/05)
22 mm rond cilinder uitsparing
Universele RVS inbouwslotkast type 4141-60 (voor toepassing in metalen deuren 
of kozijnen
Opbouwslotkast RVS type 4142
RVS sluitplaat t.b.v. stalen kozijnen / deuren (in diverse diktes leverbaar)

Specificaties:

www.brondool.nl

Type 4390/04 |

| Mechanische sloten

/90 DM +

DIN rechtsDIN links

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

Bestelcode Omschrijving         
42025  Mech. slot 4390/04-60 Dag-, Nacht- en hulpschoot, blokkeer sign. LED excl. sluitpl. cat. Extra Zw SKG*** DIN L
42026  Mech. slot 4390/04-60 Dag-, Nacht- en hulpschoot, blokkeer sign. LED excl. sluitpl. cat. Extra Zw SKG*** DIN R
42027  Mech. slot 4390/04-60 Dag-, Nacht- en hulpschoot, blokkeer sign. LED 22mm excl. sluitpl. cat. Extra Zw SKG*** DIN L
42028  Mech. slot 4390/04-60 Dag-, Nacht- en hulpschoot, blokkeer sign. LED 22mm excl. sluitpl. cat. Extra Zw SKG*** DIN R
42115  Mech. slot 4390/04-90 Dag-, Nacht- en hulpschoot, blokkeer sign. LED excl. sluitpl. cat. Extra Zw SKG*** DIN L
42116  Mech. slot 4390/04-90 Dag-, Nacht- en hulpschoot, blokkeer sign. LED excl. sluitpl. cat. Extra Zw SKG*** DIN R

Bestellen

Type slot | Insteekslot [60mm en 90mm doornmaten]
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RC2 RC3 RC4 RC5 DJI
protocol


