Serie 008
HMB Meerpuntssluiting
Motortronic
Toepassing

De HMB Meerpuntssluitingen uit Serie 008 zijn uitermate
geschikt voor toegangsdeuren en binnendeuren die
permanent vergrendeld moeten zijn. Vanaf beide zijden is
de Motortronic Meerpuntssluiting te openen via diverse
elektronische aansturingen. Het gebouw kan zodoende
op afstand geopend worden en is daarom een perfecte
oplossing voor openbare gebouwen en aangepaste
wooneenheden.
De Motortronic Meerpuntssluiting heeft een soepele
uitdraai van de haakschoot (van beneden naar boven).
Daarnaast vergrendelt het slot volautomatisch op drie
punten, zonder dat u hiervoor een handeling hoeft te verrichten. De deur is zodoende 24 uur per dag afgesloten
en u hoeft zich geen zorgen meer te maken of u de deur
wel of niet op slot heeft gedaan. Bovendien is open-flipperen onmogelijk en blijft bij stroomuitval het slot volledig
vergrendeld. U kunt het slot zodoende altijd bedienen
met de sleutel.
Een Motortronic Meerpuntssluiting kan worden geopend
door middel van diverse toegangssystemen, zoals een
Afstandsbediening, Vingerscanner, Intercominstallatie,
Transponderlezer en Drukknopschakelaar. Daarnaast kan
de Meerpuntssluiting geïntegreerd worden in bestaande
managementinstallaties, toegangscontrole-systemen en/
of brandmeldinstallaties van gebouwen.
De HMB Motortronic Meerpuntssluitingen voldoen
in gevelelementen aan inbraakwerendheidsklasse 3
volgens NEN 5096.

Tips
• Gebruik HMB freesgereedschap voor
het snel en eenvoudig uitfrezen van de
Meerpuntssluiting;
• Sluitplaten los bestellen niet nodig. Gebruik
een compleet Sluitgarnituurset;
• Gebruik HMB Veiligheidsbeslag met
kerntrekbeveiliging voor perfecte beveiliging
van uw cilinder en slot;
• Oude gaten of schade repareren? Gebruik
HMB PROFMIX sneldrogend voor eenvoudige
en snelle reparaties;
• Bij renovatiewerkzaamheden is het mogelijk
voorplaatverlengers toe te passen.

“Perfecte voor openbare gebouwen en aangepaste wooneenheden”
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Artikelinformatie
Artikel

Omschrijving

Afmeting

Doornmaat

PC-maat

Draairichting

500302

Mps Motortronic

1700x24x3 mm

55 mm

72 mm

1,2,3,4

500303

Mps Motortronic

1700x24x3 mm

65 mm

72 mm

1,2,3,4

500304

Mps Motortronic

1950x24x3 mm

55 mm

72 mm

1,2,3,4

500305

Mps Motortronic

1950x24x3 mm

65 mm

72 mm

1,2,3,4

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betrouwbaar, snel en sterk wegens twee parallelle kwaliteitsmotoren;
Permanente vergrendeling;
Diverse aansluitopties;
Geschikt voor toegangscontrolesystemen;
Toepasbaar i.c.m. draaideurautomaat;
Twee instelbare loopstandfuncties;
Minder kans op kromtrekken van de deur dankzij permanente
vergrendeling;
Voorzien van twee hardmetalen haakschoten;
Zeer sterk wegens tandwielconstructie in de hoofdkast;
Geen verschil in DIN-links of DIN-rechts;
Voorzien van keurmerk SKG3 en SKH3 volgens NEN 5096;
Goedgekeurd volgens Politiekeurmerk Veilig Wonen;
Geen kans op inwatering wegens afgeronde voorplaat.

“Permanente vergrendeling”
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