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elektromagneet
onmiddellijke vergrendeling na
detectie van de sluitplaat
mechanische ontgrendeling d.m.v. een
cilinder is altijd mogelijk
schoot weerstaat aan 40'000 N
zijdelingse kracht (rechtstreeks op de
schoot gemeten)
intensief gebruik mogelijk
geïntegreerde signalisatie van de stand
van de deur en de schieter, alsook van
het gebruik van de sleutel en de kruk
gering stroomverbruik: 2.2A
aantrekstroom en 130mA houdstroom
vergrendelingsonderdelen worden
ge m o nte e rd o p e e n m a s s i e ve
basisplaat uit roestvast staal
sluitplaat met aangegoten sluitkom
(verstelbaar)
de geïntegreerde elektronica wordt in
polyurethaanhars opgegoten
levensduur van 1'000'000 cycli
de modulaire opbouw zorgt ervoor dat
de sloten altijd herstelbaar blijven
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 fail safe en fail secure versies
 snelle ontgrendeling (<70ms) door

B&B LOCKS - A1 Serie
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DOORNMATEN: 25, 30, 35, 50 & 60 mm

FAIL SAFE (ruststroom)

DOORNMATEN: 35 & 60 mm

FAIL SECURE (arbeidstroom)

De „ruststroom“ modellen (fail safe) zijn stroomloos
ontgrendeld en worden veelal als veiligheidssloten
geplaatst in publieke gebouwen, (psychiatrische)
ziekenhuizen, luchthavens, etc.
De A1 sloten kunnen zowel in de omlijsting als in het
deurblad worden gemonteerd. De inbouw in de omlijsting
heeft het voordeel dat er geen kabelovergang dient
voorzien. De ruststroom versies mogen ook horizontaal
worden geplaatst (met de schieter naar onder gericht!).

De „arbeidstroom“ modellen (fail secure) zijn stroomloos
vergrendeld en worden veelal als veiligheidssloten
geplaatst om mensen en bezittingen te beschermen
(justitie, politie, ambassades, musea, laboratoria, scholen,
rusthuizen, etc.).
De varianten met kruk maken het mogelijk een gebouw
ten allen tijde te verlaten (nooduitgang).
EN 179

EN 1125

B&B LOCKS is gespecialiseerd in de ontwikkeling en assemblage van sloten voor veiligheidsdeuren, welke nood hebben aan
een robuuste, betrouwbare en duurzame oplossing (omwille van veiligheidsredenen, intensief gebruik, verhoogd risico op
vandalisme, ...). De kwaliteit van de producten, de korte leveringstermijnen alsook de service (voor en na verkoop) zijn
belangrijke troeven van B&B LOCKS.

B&B LOCKS bvba

Uilenbaan 88 unit 3, 2160 Wommelgem, België
(T) +32.3.326.36.30 (E) info@bb-locks.com
WWW.BB-LOCKS.COM

