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iNtroductiE HVN 970E / 971E / 972E 
Motorslot
Wij danken u voor de aanschaf van het HVN elektrisch 

meerpuntsslot. Met de aanschaf van dit slot heeft u 

gekozen voor een betrouwbare high security oplossing, 

die voldoet aan de laatste eisen op gebied van

inbraakwerendheid en vluchtwegtechniek.

Het slot is toepasbaar in houten - , aluminium - en 

kunststof deuren. De HVN 970E/971E/972E 

is een zelfvergrendelend of ontgrendelend slot. 

Naast elektronische ver- en/of ontgrendeling 

blijft ontgrendeling d.m.v. cilinder en/of kruk 

ook mogelijk. De HVN 970 voldoet aan de 

inbraakwerendheidsklasse          of,          afhankelijk 

van uitvoering.

Het model 971E/972E uitgevoerd als antipaniek 

motorslot is gecertificeerd en gefabriceerd volgens de 

Europese norm EN 179.

De duurproef onder deze test heeft uitgewezen dat 

het slot 200.000 handelingen heeft doorstaan. 

Bij hoog frequent gebruik dient contact te worden 

opgenomen voor een juiste toepassing van dit slot.

De HVN 970E /971E /972E dient te worden 

ingebouwd volgens ons voorschrift en dient alleen 

door een erkent E-installateur te worden

aangesloten. Alleen bij gebruik van originele 

onderdelen en toebehoren wordt een juiste werking 

gegarandeerd.

Indien men aanpassingen verricht en / of niet werkt 

volgens voorschrift, behouden wij ons het recht voor 

iedere vorm van aansprakelijkheid op de garantie af te 

wijzen.

Garantie: als garantie gelden de bepalingen welke op 

dit moment van kracht zijn.

Het slot is voorzien van een externe besturing, die 

d.m.v. een elektrische impuls de motoraandrijving in

werking zet. Het slot kan aangestuurd worden door

een standaard schakelaar, pasleessysteem,

handzender, codetableau, intercom, fingerprint etc.

Bij het aanbieden van een puls ontgrendelt het slot

zich in ca. 1 seconde. Indien de deur dichtvalt en/of

niet wordt geopend, zal het slot zich na 6 seconden

weer vergrendelen. Het vergrendelen komt door de

reedsensor tot stand, die ter hoogte van de motor is

geïntegreerd. Standaard worden alle schoten bij

iedere deurbeweging vergrendelt (nachtstand).

Bij spanningsuitval blijft het slot in de vergrendelde

positie staan (arbeidsstroom principe). Het is dan

nog altijd mogelijk om het slot te bedienen d.m.v. de

cilinder. Bij de antipaniekversie (971E/972E)

ontgrendelt de krukbediening alle sluitpunten,

waardoor een veilige vluchtweg gewaarborgd blijft.

Het is ook mogelijk om het slot te gebruiken in een

loopdeursituatie. Deze functie wordt de dag-stand

genoemd. Hierbij vergrendelt na iedere deurbeweging

alleen de dagschoot. Door een kruk/kruk beslag toe te 

passen, is het mogelijk om aan beide zijde het slot te 

bedienen. Door een timer te combineren kan deze

functie op gewenste tijden aan- of uitgezet worden.

Voor een juiste werking dient u de onderstaande 

beslagkeuze te maken.

slot Beslag keuze  dag - stand 

Nacht - stand

970 kruk - kruk loopdeur funktie  

dubbelzijdige controle

970 kruk - duwer enkelzijdige controle  

dubbelzijdige controle

970 duwer - duwer dubbelzijdige controle 

dubbelzijdige controle

971 kruk - duwer enkelzijdige controle  

enkelzijdige controle

972 kruk - kruk loopdeurfunktie 

enkelzijdige controle

972 kruk - duwer enkelzijdige controle 

enkelzijdige controle

dE wErkiNG VaN HEt slot
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BElaNGrijk
Belangrijk: Een HVN 970E/ 971E/972E dient  

te worden voorzien van een vrijloopcilinder.

Bij zeer intensief deurgebruik wordt aangeraden het 

slot te laten functioneren in de dag – stand. Indien het 

slot wordt toegepast met duwer/duwer bediening, 

dan is het mogelijk een dagstand te creëren door de 

ontgrendelingspuls continue aan te sturen.

Belangrijk: Bedien de kruk van het slot niet als de

motoraandrijving nog in bedrijf is. dit kan schade

veroorzaken aan interne onderdelen.

De motoraandrijving van het slot dient altijd 

aangestuurd te worden door de externe besturing.

De communicatie van het slot wordt gerealiseerd 

door een aparte kabel voor dataoverdracht. Alle 

schakelopdrachten evenals terugmeldingen worden 

via deze datakabel gecommuniceerd.

Belangrijk: Het is niet mogelijk om zonder externe

besturing de motoraandrijving te schakelen.

De HVN besturing is voorzien van een

geïntegreerde ontvanger. Het is mogelijk om

tegelijkertijd of achteraf het slot te combineren

met de optionele handzender NZ80017/18.

Deze handzenders worden uitgevoerd met het 

zogenaamde ‘rolling code’ systeem. Dit geeft een zeer 

hoge mate van kopieerbeveiliging. Tot maximaal 25 

handzenders kunnen worden toegepast. Voor meer 

technische gegevens zie de technische specificaties 

op blz. 12 en de handleiding, die geleverd wordt bij de 

handzender.
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coMpoNENtEN

BEsturiNG

= Aansturing van een potentiaalvrij maakcontact.

t.b.v. dag/nacht functie slot. (b.v. een timersturing)

=  Aansturing van een potentiaalvrij pulscontact.

 (b.v. een schakelaar, pasleessysteem, codetableau etc.)

=  6V -24V AC/DC puls aansturing.

 (b.v. management gebouwbeheer systeem)

=  Deurstandsignalering potentiaalvrij (n.c.)

 (b.v. alarmcentrale)

=  Dagschootsignalering potentiaalvrij pulscontact (n.o.)

=  Aansluitspanning 12V DC (2,5A )
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aaNsluitscHEMa
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afMEtiNGEN sMalstijl Vlak 2170
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afMEtiNGEN Hout Vlak 2170
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afMEtiNGEN Hout roNd Gl 2000
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storiNGEN
HVN meerpuntssloten worden tijdens de productiefase uitvoerig getest en gecontroleerd. Met uiterste zorg 

wordt het product verpakt en logistiek vervolgd. Indien het product niet naar behoren functioneert, is dit vaak 

een gevolg van foutieve montage en/of installatie. De meest voorkomende storingen zijn hieronder vermeld.

storing Mogelijk probleem Mogelijke oplossing

Slot vergrendelt niet.

Groene- en rode led van de 

besturing branden.

De deur sluit niet goed.

Zijn de sluitplaten goed gepositioneerd.

Worden de schoten belemmerd.

Deurpositie goed afstellen.

De schoten dienen zonder zijdelingse druk 

te worden gepositioneerd.

Dit controleren en aanpassen.

Slot vergrendelt niet.

rode led van de besturing brand.

Slot komt na 3 pogingen nog niet in 

vergrendeling.

De krukbediening wordt tijdens de 

vergrendeling bediend.

Slot vergrendelt niet.

Rode en groene led van de 

besturing knippert.

Dataverbinding tussen de besturing en de 

motor onderbroken.

Aansluitkabel beschadigd.

Aansluitkabel beschadigd.

Aansluitkabel en stekker controleren en

doormeten.

Aansluitkabel vervangen.

Slot vergrendelt niet.

Groene led van de besturing 

brand.

Reedsensor vindt de magneet niet. Magneet monteren of uitvullen.

Maximale afstand 5mm.

Slot vergrendelt niet.

Er brandt geen led in de 

besturing.

Geen aansluitspanning aanwezig.

Kortsluiting tussen de besturing en 

de motor.

Voedingseenheid controleren.

Kabel doormeten en/of vervangen.

Deur open, rode- en groene led 

van de besturing branden.

Geen probleem, maar een signalering 

dat de deur langer dan 20 sec. open heeft 

gestaan.

Deur sluiten, slot vergrendelt automatisch.

*Indien de sturing nergens op reageert, dient u een harde reset toe te passen. Ontkoppel klem 1 en 2 (12VDC)

en sluit deze na 5 minuten opnieuw aan.
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waarscHuwiNG EN oNdErHoud
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tEcHNiscHE GEGEVENs

Besturingseenheid aoNZ0160

Afmetingen:  148 x 110 x 57mm

Gewicht:  225 gram

Aansluitspanning: 12V DC

Omgevingstemp:  -10 °C tot +50°C

Max. belastbaarheid

Alarmcontact:  125VAC/1 A - 62VA

Ontvanger freqentie: 868,3 MHz/3 kanaals

Antenne:  kabelantenne ca. 110mm

Motoraandrijving NZ001

Afmeting:  50 x 206 x 15,5mm

Gewicht:  ca. 500gram

Aansluitspanning: 12V DC stroom - en dataoverdracht

Omgevingstemp:  -10 °C tot +50°C

Max. belastbaarheid

Relaiscontacten: 60VDC/1A/30W

Meerpuntsslot 970E / 971E

Afmeting:  Lengte: 2170mm/1999mm

Voorplaat: 16x3, 20x3, 24x3 en 24x6mm

Doornmaat:  35, 45, 55 en 65mm.

PC maat:  72 en 92mm

Kruknoot:  8mm (doorgaand) 9mm (gedeeld)

Nachtschoot:  15mm (smalstijl) 20mm (hout)

Haakvergrendeling:  20mm

Deur/kozijn ruimte: 2 - 5mm.
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skG aaNVullENdE Eis 

toebehoren:  type:

Aansluitkabel:  NZ80029

Besturing:  AONZ0160

Kabeldoorvoer inbouw 115 graden: 10312-10

Kabeldoorvoer inbouw 180 graden: 10312-20

Kabeldoorvoer opbouw:  10318-30

Voeding 230AC / 12VDC  SA165

Magneet sluitplaat:  NZM820…

Sluitplaten en lijsten op aanvraag

HVN beslag kruk/kruk –krukduwer  2018/740

schakelmateriaal:  type:

Handzender master  NZ80017

Handzender gebruikers  NZ80018

Schakelaar draadloos  NZ80021

Fingerprint bediening  FPHVN1

Nachtschootsignalering 875-878

Onderstaande SKG bepalingen zijn van toepassing op 

de uitvoering HVN 970E .

1. Toegangscontrolesystemen zoals bv kaartlezers,

codetableau, fingerprint etc, die gecombineerd

worden met SKG goedgekeurde elektrische sloten,

dienen met hun besturingseenheid aan de binnen- 

 zijde van de deur te worden gemonteerd.

2. Alle mogelijke pulsgevers zoals schakelaars,

ontvangers, tijdklokken etc. dienen aan de

binnenzijde minimaal 1,5m van de deur af

gemonteerd te worden

3. Besturings- en schakeldraden dienen onbereikbaar

vanaf de buitenzijde te worden aangebracht.

HVN 970E/971E/972E accEssoirEs
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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. 


