
think safe

 Specificaties en illustraties zijn gebaseerd op productinformatie per april 2016. Raadpleeg onze website voor de meest actuele specificaties en prijzen.  Specificaties en illustraties zijn gebaseerd op productinformatie per april 2016. Raadpleeg onze website voor de meest actuele specificaties en prijzen. 

SLOTENOVERZICHT
Een goede inbraakwerende kluis valt of staat echter ook met de kwaliteit van het slot. De keuze voor het juiste slot verdient daarom 
zeker uw aandacht. Een kluisslot moet getest zijn volgens de EN 1300 normering om te voldoen aan Europese kluisnormeringen als 
EN 14450 en EN 1143-1. Veel kluizen worden standaard geleverd met een sleutelslot. 

Steeds vaker wordt er echter gekozen voor een elektronisch slot. Elektronische sloten zijn duurder, maar hebben veel meer 
mogelijkheden dan een sleutelslot. Zo heeft elk slot een anti-manipulatie blokkering en kunt u optioneel meerdere toegangscodes 
instellen en het slot uitlezen. Daarnaast kan er een openingsvertraging worden ingesteld om een overvaller tegen te houden of kan het 
elektronisch slot aan een alarmsysteem gekoppeld worden. 

De keuze van het juiste slot verdient zeker uw aandacht. Om u te helpen vindt u hieronder een kort overzicht van de mogelijkheden. 
Natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvend advies.

Basic Multicode Met noodsleutel Gator

Gebruikerscode 1 9 30 50

Managercode 1 1 2 2

Mastercode 1

Openingsvertraging 1-99 min. 1-99 min. 1-99 min. 1-99 min.

Manipulatieblokkering ✓ ✓ ✓ ✓

Noodsleutelfunctie ✓

Geïntegreerd batterijvak ✓ ✓ ✓ ✓

Dubbelcode (vier ogen principe) ✓

Audit mogelijkheid optie optie 1000 events

Internetkoppeling optie

Aansluiting op stil alarm optie optie

EN 1300 klasse B ✓ ✓ ✓ ✓

VdS Klasse 2 ✓ ✓ ✓ ✓

In plaats van standaardslot C 180.500.0531 E 180.500.0533 G 180.500.0486 H 180.500.0535

Extra, naast standaardslot D 180.500.0532 F 180.500.0534 I 180.500.0536

Het juiste slot niet gevonden? Neem contact met ons op en wij informeren u graag over de uitgebreide mogelijkheden.




