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• Toepasbaar in praktisch alle deurnaalduitvoeringen van Alprokon, ook brandwerend.
• MPA* gecertificeerd voor toepassing in brandwerende deuren (rapport beschikbaar).
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Alprokon deurnaalden zijn ook leverbaar met een geïntegreerde elek-
trische deuropener, toe te passen in situaties waarbij de dagschoot 
van een slot op afstand moet kunnen worden vrijgegeven. Denkt u 
hierbij bijvoorbeeld aan toegang tot een appartementencomplex, 
ziekenhuisafdeling, huisartsenpost, kortom overal waar de toegang 
“gecontroleerd” moet plaatsvinden. 
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Een elektrische deuropener wordt tegenover de dagschoot, achter 
de deurnaald van de passieve deur gemonteerd. De noodzakelijke 
bekabeling (stroomvoorziening) loopt via het kozijn en deur naar de 
opener (attentie: deze voorzieningen dienen door derden te worden 
aangebracht!).

Voordelen van het integreren in de deurnaalden:
• Reductie van storingen, probleemloze werking.
• “Strak” uiterlijk; opener is weggewerkt achter de deurnaald.
• Voorgemonteerd: eenvoudige montage voor installateur.
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• Aansluiting 12 of 24 Volt, wissel of gelijkstroom.
• Een bipolaire EMV blusdiode, voorkomt doorbranden bij piekbelasting.
• Links en rechts bruikbaar.
• Met schootgeleider, “openflipperen” van de deur is onmogelijk.
• Toepasbaar bij minimaal 40 mm tussenruimte van de schoten.
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Arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld) 
Vergrendelingskracht 5kN. 
Stroomverbruik 100mA (24V)/200mA. 
A4000-LFA (12V) / A4000-LFB (24V)
A4001-LFA (12V) / A4001-LFB (24V) met deurmeldcontact

Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
Vergrendelingskracht 5kN. 
Stroomverbruik 100mA (24V)/200mA.
A4300-LFA (12V) / A4300-LFB (24V)
A4301-LFA (12V) / A4301-LFB (24V) met deurmeldcontact

Brandwerende toepassingen
FT500-FB – arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld). 
Vergrendelingskracht 8kN, basis staal. 
Inbraakwerendheid VdS klasse C, nr. Z104001. 
MPA-gecertificeerd voor branddeuren. (certificaat op aanvraag beschikbaar)

=���>	��	�����%�?@�/��/��	�����	����!���
��	 ��
�<	5 januari 2023	>	B���	2

Tegenover de dagschoot zit het op afstand bestuur-
bare ontkoppelingsmechanisme.

Ook geschikt voor toepassing in brandwerende 
deurnaalden


