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Productinformatie

Veiligheidsslot met externe
bediening 509X102PZ-----1
Het veiligheidsslot in gemotoriseerde uitvoering wordt vooral daar ingezet waar het
voordeel van een bekrachtigde ontgrendeling met de mechanische veiligheidseisen van
slotmodellen 309X en 409X moet worden gecombineerd. Door de ingebouwde
bewakingscontacten kunnen de verschillende sluitstatussen worden opgevraagd.
De nachtschoot wordt door een elektromotor ingetrokken en door een veermechanisme
voorgespannen. Bij het sluiten van de deur activeert de bedieningsschoot het uitsluiten
van de voorgespannen nachtschoot en de blokkering van de dagschoot, die als
bijkomende vergrendeling dient.
Het slot functioneert volgens het arbeidstroomprincipe en blijft bij stroomuitval
vergrendeld, en kan slechts door middel van een sleutel of drukken op de binnenkruk
worden geopend.

Overzicht van de voordelen

Mechanische zelfvergrendeling
Met kruisschoot, dus ook voor deuren DIN L / DIN R geschikt.
Mechanische sequentiële bediening van zelfvergrendeling tussen dagschoot en
bedieningsschoot
Inbraakwerend door massieve grendel met 20 mm bereik
Inbraakwerendheid tot Klasse WK2 in specifieke deursystemen bereikbaar
Paniekfunctie – toelating conform EN 179 – toelating conform EN 1125
Geschikt voor brandwerende deuren
Motorische ontgrendeling, daarom perfect geschikt voor de combinatie met
deurautomaten
Gebruik met keerbeslag
Keerfunctie voor ontgrendeling via sleutel aan buitenzijde
Bewakingsfuncties

Omvang van de levering
1 x veiligheidsslot
1 gebruiksaanwijzing

Technische gegevens
DIN-richting
Panic function
Alternative function
Doornmaat
Face plate width
Static latch bold load
Static bolt load
Bolt counterpressure
Goedkeuringen

Distance
Geschikt voor brandwerende deuren

Bewakingscontacten
Combination door autom.
Load bearing capacity microswitch 24V DC
Gewicht
Nominale bedrijfsspanning

Universeel
Ja
Ja
30 mm
24 mm
5 kN
10 kN
6 kN
DIN EN 1125 EG Verklaring
van Overeenstemming:
van Overeenstemming:
0432-BPR-0017
0432-BPR-0017
9 mm
92 mm
ja (in combin. met
goedgekeurde
goedgekeurde
brandsensors)
brandsensors)
Ja
Ja
200 mA
1,04 kg

Nominale stroom opname 12 V DC

12-24 V
1300 mA

Nominale stroom opname 24 V DC

600 mA

EAN-nummer

Artikelnummer
509X102PZ-----1

4042203169456
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Productinformatie

Veiligheidsslot met externe
bediening 509X202PZ-----1
Het veiligheidsslot in gemotoriseerde uitvoering wordt vooral daar ingezet waar het
voordeel van een bekrachtigde ontgrendeling met de mechanische veiligheidseisen van
slotmodellen 309X en 409X moet worden gecombineerd. Door de ingebouwde
bewakingscontacten kunnen de verschillende sluitstatussen worden opgevraagd.
De nachtschoot wordt door een elektromotor ingetrokken en door een veermechanisme
voorgespannen. Bij het sluiten van de deur activeert de bedieningsschoot het uitsluiten
van de voorgespannen nachtschoot en de blokkering van de dagschoot, die als
bijkomende vergrendeling dient.
Het slot functioneert volgens het arbeidstroomprincipe en blijft bij stroomuitval
vergrendeld, en kan slechts door middel van een sleutel of drukken op de binnenkruk
worden geopend.

Overzicht van de voordelen

Mechanische zelfvergrendeling
Met kruisschoot, dus ook voor deuren DIN L / DIN R geschikt.
Mechanische sequentiële bediening van zelfvergrendeling tussen dagschoot en
bedieningsschoot
Inbraakwerend door massieve grendel met 20 mm bereik
Inbraakwerendheid tot Klasse WK2 in specifieke deursystemen bereikbaar
Paniekfunctie – toelating conform EN 179 – toelating conform EN 1125
Geschikt voor brandwerende deuren
Motorische ontgrendeling, daarom perfect geschikt voor de combinatie met
deurautomaten
Gebruik met keerbeslag
Keerfunctie voor ontgrendeling via sleutel aan buitenzijde
Bewakingsfuncties

Omvang van de levering
1 x veiligheidsslot
1 gebruiksaanwijzing

Technische gegevens
DIN-richting
Panic function
Alternative function
Doornmaat
Face plate width
Static latch bold load
Static bolt load
Bolt counterpressure
Goedkeuringen

Distance
Geschikt voor brandwerende deuren

Bewakingscontacten
Combination door autom.
Load bearing capacity microswitch 24V DC
Gewicht
Nominale bedrijfsspanning

Universeel
Ja
Ja
35 mm
24 mm
5 kN
10 kN
6 kN
DIN EN 1125 EG Verklaring
van Overeenstemming:
van Overeenstemming:
0432-BPR-0017
0432-BPR-0017
9 mm
92 mm
ja (in combin. met
goedgekeurde
goedgekeurde
brandsensors)
brandsensors)
Ja
Ja
200 mA
1,04 kg

Nominale stroom opname 12 V DC

12-24 V
1300 mA

Nominale stroom opname 24 V DC

600 mA

EAN-nummer

Artikelnummer
509X202PZ-----1

4042203162051

Motoruitvoering (Modell 509X)
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Productinformatie

Veiligheidsslot met externe
bediening 509X302PZ-----1
Het veiligheidsslot in gemotoriseerde uitvoering wordt vooral daar ingezet waar het
voordeel van een bekrachtigde ontgrendeling met de mechanische veiligheidseisen van
slotmodellen 309X en 409X moet worden gecombineerd. Door de ingebouwde
bewakingscontacten kunnen de verschillende sluitstatussen worden opgevraagd.
De nachtschoot wordt door een elektromotor ingetrokken en door een veermechanisme
voorgespannen. Bij het sluiten van de deur activeert de bedieningsschoot het uitsluiten
van de voorgespannen nachtschoot en de blokkering van de dagschoot, die als
bijkomende vergrendeling dient.
Het slot functioneert volgens het arbeidstroomprincipe en blijft bij stroomuitval
vergrendeld, en kan slechts door middel van een sleutel of drukken op de binnenkruk
worden geopend.

Overzicht van de voordelen

Mechanische zelfvergrendeling
Met kruisschoot, dus ook voor deuren DIN L / DIN R geschikt.
Mechanische sequentiële bediening van zelfvergrendeling tussen dagschoot en
bedieningsschoot
Inbraakwerend door massieve grendel met 20 mm bereik
Inbraakwerendheid tot Klasse WK2 in specifieke deursystemen bereikbaar
Paniekfunctie – toelating conform EN 179 – toelating conform EN 1125
Geschikt voor brandwerende deuren
Motorische ontgrendeling, daarom perfect geschikt voor de combinatie met
deurautomaten
Gebruik met keerbeslag
Keerfunctie voor ontgrendeling via sleutel aan buitenzijde
Bewakingsfuncties

Omvang van de levering
1 x veiligheidsslot
1 gebruiksaanwijzing

Technische gegevens
DIN-richting
Panic function
Alternative function
Doornmaat
Face plate width
Static latch bold load
Static bolt load
Bolt counterpressure
Goedkeuringen

Distance
Geschikt voor brandwerende deuren

Bewakingscontacten
Combination door autom.
Load bearing capacity microswitch 24V DC
Gewicht
Nominale bedrijfsspanning

Universeel
Ja
Ja
40 mm
24 mm
5 kN
10 kN
6 kN
DIN EN 1125 EG Verklaring
van Overeenstemming:
van Overeenstemming:
0432-BPR-0017
0432-BPR-0017
9 mm
92 mm
ja (in combin. met
goedgekeurde
goedgekeurde
brandsensors)
brandsensors)
Ja
Ja
200 mA
1,04 kg

Nominale stroom opname 12 V DC

12-24 V
1300 mA

Nominale stroom opname 24 V DC

600 mA

EAN-nummer

Artikelnummer
509X302PZ-----1

4042203169487

Motoruitvoering (Modell 509X)
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Productinformatie

Veiligheidsslot met externe
bediening 509X402PZ-----1
Het veiligheidsslot in gemotoriseerde uitvoering wordt vooral daar ingezet waar het
voordeel van een bekrachtigde ontgrendeling met de mechanische veiligheidseisen van
slotmodellen 309X en 409X moet worden gecombineerd. Door de ingebouwde
bewakingscontacten kunnen de verschillende sluitstatussen worden opgevraagd.
De nachtschoot wordt door een elektromotor ingetrokken en door een veermechanisme
voorgespannen. Bij het sluiten van de deur activeert de bedieningsschoot het uitsluiten
van de voorgespannen nachtschoot en de blokkering van de dagschoot, die als
bijkomende vergrendeling dient.
Het slot functioneert volgens het arbeidstroomprincipe en blijft bij stroomuitval
vergrendeld, en kan slechts door middel van een sleutel of drukken op de binnenkruk
worden geopend.

Overzicht van de voordelen

Mechanische zelfvergrendeling
Met kruisschoot, dus ook voor deuren DIN L / DIN R geschikt.
Mechanische sequentiële bediening van zelfvergrendeling tussen dagschoot en
bedieningsschoot
Inbraakwerend door massieve grendel met 20 mm bereik
Inbraakwerendheid tot Klasse WK2 in specifieke deursystemen bereikbaar
Paniekfunctie – toelating conform EN 179 – toelating conform EN 1125
Geschikt voor brandwerende deuren
Motorische ontgrendeling, daarom perfect geschikt voor de combinatie met
deurautomaten
Gebruik met keerbeslag
Keerfunctie voor ontgrendeling via sleutel aan buitenzijde
Bewakingsfuncties

Omvang van de levering
1 x veiligheidsslot
1 gebruiksaanwijzing

Technische gegevens
DIN-richting
Panic function
Alternative function
Doornmaat
Face plate width
Static latch bold load
Static bolt load
Bolt counterpressure
Goedkeuringen

Distance
Geschikt voor brandwerende deuren

Bewakingscontacten
Combination door autom.
Load bearing capacity microswitch 24V DC
Gewicht
Nominale bedrijfsspanning

Universeel
Ja
Ja
45 mm
24 mm
5 kN
10 kN
6 kN
DIN EN 1125 EG Verklaring
van Overeenstemming:
van Overeenstemming:
0432-BPR-0017
0432-BPR-0017
9 mm
92 mm
ja (in combin. met
goedgekeurde
goedgekeurde
brandsensors)
brandsensors)
Ja
Ja
200 mA
1,04 kg

Nominale stroom opname 12 V DC

12-24 V
1300 mA

Nominale stroom opname 24 V DC

600 mA

EAN-nummer

Artikelnummer
509X402PZ-----1

4042203162327

Motoruitvoering (Modell 509X)
ASSA ABLOY N.V. (Sales & Marketing)
Heide 9, 1780 Wemmel, info@assaabloy.be
Tel.: +32 2 247 79 11 - Fax: +32 2 216 17 49 - www.assaabloy.be

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Productinformatieblad
1 pagina van 1
Gegevensstand: 25.03.2016

