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Omschrijving 
Automatisch vergrendelende en elektronisch ontgrendelende meerpuntssluiting met DuoSecure technologie. Deze 
techniek heeft een speciale combinatie van automatische pen-/ haakschoot en geeft u nog meer comfort en 
veiligheid. Doordat de schoot en zwenkhaak in twee fasen worden geactiveerd, is de vergrendeling altijd in zijn 
positie. Daarnaast is de bediening over de sleutel zeer comfortabel. 
 
Toepasbaarheid 
Voor enkele en dubbele deuren. 
 
Ontgrendelen 
De nachtschoot wordt teruggedraaid d.m.v. de sleutel en vervolgens kan men met de deurkruk of toegangscontrole 
systeem alle andere schoten intrekken. Het elektrisch openen kan door het uitdraaien van de nachtschoot 
uitgeschakeld worden. Het slot is dan geblokkeerd. 
 
Vergrendelen 
Bij het sluiten van de deur komt d.m.v. de magneet in de sluitplaat/-lijst de bovenste en onderste schoot automatisch 
naar buiten en zijn geblokkeerd tegen terugdrukken. De vergrendeling van de deur kan dus nooit vergeten worden en 
het kromtrekken van de deur wordt voorkomen. Door de bediening van de sleutel wordt de nachtschoot uitgedraaid 
en daarmee is het slot volledig vergrendeld. 
 
Opmerkingen 
Door toepassing van de autotronic besturing is verdere uitbreiding voor een object specifieke oplossing mogelijk. Dit 
biedt bijvoorbeeld de volgende functies: continu open, elektronisch uitschakelen van toegangscontrole, aandrijving 
van deurautomaten of opvragen van de stand bij dubbele deuren. Draadloos te combineren met de FUHR 
toegangscontrolesystemen zoals de afstandsbediening, codetableau, vingerscan, transponderlezer en SmartTouch 
2.0. Dit slot is ook leverbaar in een anti paniek uitvoering (836P) of anti paniek uitvoering met schootsignalering 
(836PK). Meer informatie over deze sloten vindt u op onze website of kunt u opvragen bij een van onze medewerkers. 
 
Uitvoeringen 

 

 

Voorplaat: Vlak 16, 20 en 24mm                            Vergrendelingsmogelijkheden: 

                           U22x6, U24x6 en U24x6,7mm Type 10: Schoot + zwenkhaak    

Doornmaat: 35, 40, 45, 55 en 65mm                

PC-maat:      92mm                                                     

Krukgat:        8mm                                                      

Afwerking: FUHR Silver en RVS 1.4301   

Draairichting: Links en rechts toepasbaar   
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