
Vernieuwde S-Serie sluitplaten van CDVI
De vernieuwde S-serie sluitplaten van CDVI zijn nu nog universeler toepasbaar. Naast de verkleinde behuizing van 67 mm, in 
plaats van 75 mm, is het volledige gamma nu standaard 12V-24V versie. Alle arbeidsstroom sluitplaten zijn nu standaard uitgerust 
met onze CC optie waardoor deze permanent mogen aangestuurd blijven. Tot slot is de beweegbare schootvanger aangepast 
zodat deze 4 mm kunnen bijregelen ipv 3 mm. 

Dit zijn een heel pak voordelen waardoor we ook het aantal referenties reduceren in de prijslijst. In onderstaande tabel vind je 
onze oude referenties en de overeenkomstige nieuwe referentie.

SR12

SR1024

Het type SR is de basisversie van de S-Serie. Het is een arbeidsstroom slot die opent wanneer er spanning 
toekomt. Deze is permanent belastbaar met een spanning tussen 10 en 24V. De regelbare schootvanger 
heeft een speling van 4mm. Het slot is uitgerust met een bi-directionele diode.

SR12CC

SR24

SR24CC

SDR12 SDR1024 Het type SDR heeft als optie de grendel voor manuele ontgrendeling.

SDR24

STR12 STR1024 Het type STR wordt inwendig ontgrendeld zodra hij een elektrische puls krijgt en blijft ontgrendelt tot de 
deur geopend wordt.

STR24

SDTR12 SDTR1024 Het type SDTR combineert de eigenschappen van de SDR en de STR.

SDTR24

SPR12
SPR1024

Het type SPR heeft deurpositie signalering dmv een NO/NC contact die schakelt wanneer de deur dicht is.

SPR12CC

SPR24CC

SIR12 SIR1224 Het type SIR is een ruststroomslot. Het slot is spanningsloos ontgrendelt en moet dus spanning krijgen om 
te sluiten.

SIR24

SPIR12 SPIR1224 Het type SPIR heeft de deurpositie signalering zoals de SPR, maar werkt volgens het ruststroomprincipe 
zoals de SIR.

SPIR24

T290SR12

T290SR1024

Alle sluitplaten kunnen geleverd worden op een lange voorplaat type T290. Deze voorplaat kan in 2 
richtingen gebruikt worden en is dus geschikt voor linkse en rechtse deuren.  
T290SR1024 is een SR1024 slot met lange voorplaat.T290SR12CC

T290SR24

T290SR24CC

T290SDR12 T290SDR1024 De T290SDR1024 is een SDR1024 met lange voorplaat.

T290SDR24

T290STR12 T290STR1024 De T290STR1024 is een STR1024 met lange voorplaat.

T290STR24

T290SDTR12 T290SDTR1024 De T290SDTR1024 is een SDTR1024 met lange voorplaat.

T290SDTR24

T290SPR12
T290SPR1024

De T290SPR1024 is een SPR1024 met lange voorplaat.

T290SPR12VCC

T290SPR24VCC

T290SIR12 T290SIR1224 De T290SIR1224 is een SIR1224 met lange voorplaat.

T290SIR24

T290SPIR12
T290SPIR1224

De T290SPIR1224 is een SPIR1224 met lange voorplaat.

T290SPIR24
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Vernieuwde S-Serie sluitplaten van CDVI

Oud Nieuw

• Standaard 12V-24V
• Bredere schootvanger 

aanpasbaar tot 4 mm
• Kleinere behuizing van 67 mm

• Verschillende versies 12V-24V
• Aanpasbare schootvanger  

tot 3 mm
• Behuizing van 75 mm

Nieuwe afmetingen S-Serie


