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HVN MotorSLotEN, MEErVoUDig 
iN VErgrENDELiNg, toEpaSSiNg 
EN aaNStUriNg

De HVN motorsloten zijn ontwikkeld voor een 

betrouwbaar veilig gevoel en een prettig bedienings-

comfort.

Deze zelfvergrendelende meerpuntssloten zijn 

uitgerust met een sterke en snelle motoraandrijving 

die ontgrendelt binnen ca. 1 seconde.

In combinatie met de bijbehorende externe besturing 

is het slot te koppelen aan alle mogelijke pulsgevers

zoals, proximitysystemen, fingerprint, codetableaus,

alarmcentrales of een doodgewone schakelaar.

Naast elektronisch ver- en ontgrendeling blijft de

bediening via de cilinder altijd een mogelijkheid.

Een HVN 970E en 971E dient altijd te worden 

voorzien van een vrijloopcilinder. 

Het HVN motorslot is de oplossing voor zowel houten,

kunststof en aluminium deuren.

De keuze van de deur is hierdoor niet afhankelijk, van

het toe te passen hang & sluitwerk. HVN sloten zijn

gecertificeerd en voldoen aan 

inbraakwerendheidsklasse SKG* (aluminium-kunststof 

toepassing) of SKG** (hout toepassing).

De HVN motorsloten worden onderverdeeld in twee 

uitvoeringen:

• HVN 970E voor dubbelzijdige toegangscontrole

• HVN 971E enkelzijdige toegangscontrole

(anti – paniek)
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iNtEgratiE VaN coMpoNENtEN
Modulaire opbouw staat centraal bij de HVN sloten,

zo ook bij de 970E en 971E uitvoeringen. Voor iedere

deuruitvoering is een uitgebreid pakket sloten,

sluitlijsten en sluitplaten verkrijgbaar. Hierdoor

behoren lange inbouwtijden om alles passend te

maken tot het verleden.

De zelfvergrendeling van de HVN motorsloten komt

tot stand door een geïntegreerde reedsensor, welke

is verwerkt in de motor. Aan de sluitzijde dient daarom

een extra sluitplaat te worden gemonteerd die is

voorzien van een magneetcontact.

Het magnetisch veld zorgt voor zelfvergrendeling en

doet tevens dienst als terugmelding naar het 

alarmsysteem.

Freesmaten:

Uitvoering slot HVN 970E/ 971E

Smalstijl Hout

lengte: 2170  170

voorplaat:  16/20/24U 24V

doornmaat:  35/45  55/65

pz maat:  92  72/92

kruknoot:  8  8

nachtschoot uitslag: 15  20

haakschootuitslag:  20  20

krukgat bedieningshoogte:  1020 1030

dikte slotkast: 15 15

maat achter krukgat: 18 18

links en rechts toepasbaar

Alle maten in mm aangegeven.

Op aanvraag ook verkrijgbaar met 22mm rond cilinderuitsparing

Slotmaten:

Smalstijl Hout Smalstijl Hout
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coMpLEEt iN DEtaiL
Voor een correcte verbinding wordt een 3 aderige

aansluitkabel (1) inclusief aansluitstekker aan de

slotzijde verbonden. Deze kabel vindt zijn weg door

een bijpassende inbouw of opbouw (2) kabeldoorvoer

en wordt dan direct aangesloten op de sturingsprint.

De aansluitkabel verzorgt een directe 

datacommunicatie

tussen sturing en slot en voorziet tevens de

aansluitspanning van 12VDC. De benodigde 12V op

de sturing wordt voorzien door een externe voeding

die krachtig genoeg is voor het slot en mogelijke

randapparatuur (3).

Comfort in meervoud betekent ook direct een

elektronische ontgrendeling zonder bijkomstigheid van

dure randapparatuur of intensieve installatie van 

bijvoorbeeld bekabeling en schakelmateriaal. De HVN

sloten kunnen direct worden voorzien van één of

meerdere handzenders of draadloze schakelaars.

De ontvanger is immers reeds in de besturing 

voorzien.

3

12
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17
9

input sturing:

12VDC

piek stroom:

2,5A

Houdstroom:

500mA

VEiLigHEiD MEt coMFort
De HVN 971 is getest volgens de norm EN179.

Door een minimale druk uit te oefenen op de kruk

aan de binnenzijde, zal een HVN 971 direct zijn

schoten ontgrendelen. Door deze toepassing is een

gewaarborgde vluchtweg aanwezig.

Zoals eerder vermeld zijn de HVN sloten modulair in

opbouw. Hierdoor is het mogelijk om de HVN 971E

te voorzien van een duwbalksysteem getest volgens

de EN 179 .

StUriNg iN 
MEErVoUD
HVN sloten werken in combinatie met een 

besturingseenheid welke is verwerkt in een moderne

nette behuizing. Door de ruime opzet van deze

behuizing is de bekabeling gemakkelijk weg te werken.

Het aansluiten geschiedt door éénvoudig schroefbare

klemmenstrip.

De HVN besturing is het brein van het slot. Deze

sturing gecombineerd met de HVN 970E/971E 

sloten maakt het volgende mogelijk:

• Potentiaal vrije aansturing van pulsgevers zoals

pasleessysteem, fingerprint, codetableaus,

schakelaars etc.

• Automatische dag- of nachtsturing door b.v. een

timer of alarmschakeling.

• Aansturing via gebouw - beheersysteem of

intercom door middel van een stuurcontact

variërend tussen de 6 en 24VAC/DC.

• Potentiaalvrij terugmeldcontact ten behoeve van

deurstand cq sabotagesignalering.

• Potentiaalvrij terugmeldcontact (puls) van de

schootstand. Dit voor het correct aansturen van

draaideur-automaten.

• Geïntegreerde 3 kanaals grafische ontvanger,

werkend op 868,3Mhz.

(bijbehorende handzender optioneel verkrijgbaar)
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Volledige ver- of
ontgrendeling na

iedere deurbeweging

Dagvergrendeling na
iedere deurbeweging

Volledige ontgrendeling

Proximity techniek Codetableau Management systeem Fingerprint

te combineren met een HVN of willekeurig toe- en uitgangscontrole systeem.

Automatische aansturing dag- of nachtvergrendeling d.m.v. 
een timer of alarminstallatie.

VErgrENDELiNg op Maat:
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Borg/pKVW cErtiF icEriNg

BoUWKUNDig BEVEiL igEN

ELEctroMEcHaNiScH BEVEiL igEN

SLUitSYStEMEN

WaarDEBErgiNg

toEgaNgScoNtroLE

traLiEWErK & roLLUiKEN

MEENEEMBEpErKEND

VLUcHtWEgBEVEiL ig iNg

aNti -raMpaLEN

Een goed beveiligd pand 

geeft een goed gevoel... 

Maar hoe weet u zeker dat 

u niets over het hoofd ziet?

Blankestijn Beveiliging 

werkt al meer dan 

15 jaar als landelijk 

erkend bouwkundig 

beveiligingsbedrijf en wil 

graag uw rechterhand zijn 

in beveiligingszaken. 

Wij leveren en installeren 

in bijna alle situaties op 

alle mogelijke plekken vele 

vormen van beveiliging. 

Hiernaast ziet u een 

opsomming van wat wij 

daarmee bedoelen. 


