
Het display met hoge zichtbaarheid biedt 
interactieve feedback

Back-uppoort voor het tijdelijk aansluiten 
van een overbruggingsbatterij van 9 V ter 

bediening van het slot als de batterij leeg is

•  Optie om te schakelen tussen
vergrendelingsmodi voor één gebruiker
en meerdere gebruikers

Optie om de lengte van de code in te stellen 
op 4, 5 of 6 cijfers

Grote pictogrammen tonen de 
status van het kluisje, waardoor 
duidelijk te zien is of het bezet is

Via het hoogglanzende codeklavier kunnen 
gebruikers gemakkelijk een persoonlijke code 
kiezen

•  Mogelijkheid tot het in-/
uitschakelen van het geluid

•  Een unieke hoofdback-upcode maakt
beheerderstoegang tot een kluisje mogelijk

Het slot werkt op één CR123A-
lithiumbatterij van 3 V, die extra 
lang meegaat om onderhoud te 
helpen minimaliseren

Sensoren bieden visuele en 
hoorbare waarschuwingen 
om te signaleren of het 
vergrendelingsmechanisme 
geblokkeerd is

De elektromechanische nachtschoot 
verbetert de beveiliging

De kwalitatief hoogwaardige 
materialen zijn bestand tegen 
omgevingen met een hoge 
luchtvochtigheid

Nachtschoothuis

Displayeenheid

TIL DE ERVARING NAAR EEN HOGER NIVEAU
Het elektronische inbouwslot voor kluisjes is ontworpen om de ervaring voor faciliteiten en gebruikers naar een hoger niveau 
te tillen. Het combineert een modern ontwerp met premiummaterialen om betere functionaliteit te bieden.

Ondersteund door de sterkte, betrouwbaarheid en service van het merk Master Lock is het elektronische inbouwslot ideaal 
voor gezondheidsclubs, fi tnesscentra, spa’s, recreatiefaciliteiten en countryclubs. Het biedt belangrijke voordelen:

Meer informatie op masterlock.eu

ELEKTRONISCH INBOUW-
SLOT VOOR KLUISJES
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EEN SUPERIEURE ELEKTRONISCHE SLUITERVARING VOOR KLUISJES
Het Master Lock elektronische inbouwslot voor kluisjes biedt een nieuw niveau van innovatie met zijn display met hoge 
zichtbaarheid voor intuïtieve bediening, lange batterijlevensduur om de bedrijfskosten te beperken en antiblokkeringsfuncties 
voor betrouwbare beveiliging. 

INSTALLEER NIEUWE SLOTEN OF VERVANG BESTAANDE
• Geschikt voor de meeste kluisjes – metaal, hout of fenolhars

• Het omkeerbare ontwerp werkt op kluisjes met scharnieren aan de linker- of rechterzijde

• Gemakkelijk te retrofi tten

• Inclusief slagplaat

• Het slot is geconfi gureerd om te werken op deurdiepten van 0,8 mm, 12,7 mm en 19,0 mm

INTUÏTIEVE PICTOGRAMMEN OP HET SCHERM VAN HET DISPLAY

Modus voor één gebruiker Modus voor meerdere gebruikers Waarschuwing voor een bijna 
lege batterij

Blokkeringswaarschuwing

Specifi caties van het slot

Productnummer 3685

Afmetingen van de dis-
playeenheid

77 mm x 54 mm x 25 mm (H x B x D)

Afmetingen van het 
nachtschoothuis

76 mm x 95 mm x 34 mm (H x B x D)

Gewicht 408 g

Soort batterij CR123A (3 V)

Overbruggingsbatterij 9 V

Bedrijfstemperaturen -17 °C tot +51 °C

Codeklavier Codeklavier met 12 toetsen

Bestendigheid van het 
slot voor kluisjes

Het slot is bestand tegen uitval in omgevingen 
met een hoge luchtvochtigheid zoals gebruikelijk in 

kluisjesruimten (IP54)

Inhoud Master-karton 12

Master Lock Europe S.A.S.
Colisée-Gardens 10, Avenue de l’Arche - 92400 Courbevoie La Défense - Frankrijk 
Tel.: +33 (0)1.41.43.72.00 | Fax: +33 (0)1.41.43.72.01 | E-mail: mle@master-lock.fr

http://nl.masterlock.eu/

ELEKTRONISCH INBOUW- 
SLOT VOOR KLUISJES


