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Toegangscontrole met Elektromechanisch codesloten

Elektromechanisch codesloten vormen een gemakkelijke en effectieve oplossing voor het beperkt  
toegankelijk maken van bepaalde ruimtes. De sloten worden het meest toegepast in openbare gebouwen en 
ruimtes die enkel toegankelijk mogen zijn voor personeel of bevoegden. Zo zijn elektromechanische codesloten 
te vinden in onder andere winkels & warenhuizen, de zorgsector, sport- en wellnesscomplexen en  
overheidsgebouwen. Het wijzigen van de code kan gemakkelijk en snel via het codetableau wat het managen 
van de toegangscontrole zeer eenvoudig maakt.

Wanneer welk codeslot
Wordt het codeslot toegepast op een loopdeur of een toegangsdeur? 
Wordt het codeslot dagelijks of periodiek gebruikt?  
Wordt het codeslot buiten of binnen toegepast?  
De toepassing is voor het grootste deel bepalend voor uw keuze uit 
elektromechanische codesloten.  
 
De elektromechanische codesloten zijn in te delen in drie  
gebruiksniveau’s: 

 f Licht gebruik; Bijvoorbeeld op een toegangsdeur van kleine  
   opslagruimtes in winkels of op medicijnkastjes. 

 f Middelzwaar gebruik; Bijvoorbeeld op toegangsdeuren in  
   kantoorpanden of op de achteruitgang van een magazijn. 

 f Zwaar gerbuik;Bijvoorbeeld op loopdeuren in facilitaire  
   gebouwen. 
 
Gebruik onderstaande productselector om uw type nummer te bepalen. 
Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over de verschillende 
types elektromechanisch codesloten.

ONDERHOUD
 
GEBRUIK GEEN OP OLIE 
GEBASEERDE 
SMEERMIDDELEN.

Het is niet noodzakelijk om de  
onderdelen te smeren.  
Om de finish mooi te houden kan het 
codeslot afgenomen worden met een 
zachte doek. Daarnaast kan de  
buitenkant van het slot ingespoten 
worden met siliconenspray.

Wij adviseren u nadrukkelijk om 
regelmatig het codeslot schoon te 
houden. Ook het drooghouden van 
het slot draagt bij aan een langere 
levensduur.

Type 6001 6010 6020 6025 6030 6035 7020 7025 7030 75AT

Licht gebruik  

Middelzwaar gebruik    

Zwaar gebruik    

Binnendeuren          

Buitendeuren     

Inbouw       

Opbouw   

PRODUCTSELECTOR

LET OP!
 
Enkel het codetableau kan  
buiten gebruikt worden.  
 
Niet de batterij zijde!


