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Functies Zorgschakeling met 

cliënt privacy

Zorgschakeling 

met privacy en 

cliëntensleutel

Basis 

Zorgschakeling 

Vrijval bij calamiteit/brand

Geheugenfunctie bij spanningsval 

Statussignalering geschikt voor mensen die beperkt 

kleuren kunnen onderscheiden

Loopdeurfunctie

Privacyfunctie voor cliënt

Cliëntensleutel

Deur aan gangzijde te vergrendelen door cliënt

Mits vergrendeld, deur aan gangzijde te ontgrendelen door cliënt

Deur aan gangzijde te ontgrendelen door zorgverlener

Deur aan kamerzijde voor zorgverlener te vergrendelen 

door cliënt

Privacyfunctie op te heffen door verzorgende n.v.t.

Deur aan binnenzijde voor medebewoner te vergrendelen 

door cliënt (privacy)

Kamer aan binnenzijde te openen door cliënt indien aan 

buitenzijde door zorgverlener afgesloten

Kamer aan binnenzijde afsluitbaar en te openen door 

verzorgende

Specificaties Zorgslot Basis Zorgschakeling 

Doornmaten 55, 60, 65, 80, 100 mm

PC maat 72 mm

Draairichting Instelbaar DIN links / DIN rechts

Aansluitspanning 12 t/m 24V DC gestabiliseerd (-10% +15%)

Bedrijfstemperatuur –20 ºC - +60 ºC

Stroomafname Max 500mA in rust 200mA (12V DC) of 100mA (24V DC)

optioneel

privacy

cliëntensleutel past alleen op gangzijde. Zorgsleutel past op gang- en kamerzijde

mits toegepast in combinatie met zorgcilinder om cliëntensleutel niet aan binnenzijde te laten passen

mits ook aan binnenzijde met cilinder uitgevoerd

optioneel

privacy
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Specificaties deurbeslag aluminium uitvoering rVS uitvoering

kamerzijde gangzijde kamerzijde gangzijde

Breedschild afmetingen 273x50x12 mm 273x50x8 mm 273x48x10 mm 273x48x8 mm

Smalschild afmetingen 273x32x12 mm 273x32x8 mm 273x32x10 mm 273x32x8 mm

uitvoering Geveerde vastdraaibare kruk Geveerde vastdraaibare kruk

kleur  Aluminium F1 Geborsteld RVS

deurdiktes Verkrijgbaar voor diverse deurdiktes Verkrijgbaar voor diverse deurdiktes

overige Onderhoudsarm Onderhoudsarm

Slot met accessoires Sluitplaat

Vingerbeschermingsprofiel

Kabel

Deurdranger met glijarm

CilinderKabelovergang Valdorpel

door opening Solutions: 

de vrijheid om iets heel nieuws te bedenken 

ASSA ABLOY Nederland wil oplossingen bieden die 

aansluiten op de unieke eisen die opdrachtgevers nú 

stellen. Daarom combineren wij ons productaanbod met 

alle diensten en services die maar nodig zijn om voor 

u oplossingen op maat te verzorgen. We noemen dat

Door Opening Solutions. We inventariseren de wensen,

adviseren over de mogelijkheden, ontwikkelen sluitplannen,

combineren producten en garanderen de kwaliteit, zonder

extra kosten. Waar mogelijk baseren we ons bij dit alles

op bestaande toepassingen, waar nodig bedenken en

produceren we iets compleet nieuws.

meer weten? Vraag uw leverancier of één van onze 

adviseurs naar de mogelijkheden.

de services en garanties van aSSa aBLoY

ASSA ABLOY Nederland biedt alle zekerheden en extra’s 

die u van een marktleider mag verwachten. Onder meer 

in de vorm van Life Cycle Support: ons op maat gesneden 

onderhoudscontract, waarbij u profiteert van preventief 

onderhoud, aantrekkelijke tarieven en voorrang bij 

storingen. Bovendien bieden we uiteenlopende garanties 

zwart-op-wit. Variërend van NEN-EN- & ISO-normen, SKG-

waarderingen en VCA-certificaten tot onze eigen Triple-10 

garantie (tien jaar garantie op de combinatie van LIPS Octro 

cilinders, insteeksloten uit de 2400-serie en rvs-beslag).
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Instellingen voor zorg en psychiatrie hebben te 

maken met gecompliceerde eisen aan het gebruik 

van deuren en de bijbehorende sluitsystemen. 

Met name in patiëntenkamers is een effectieve 

combinatie van een toegangsgecontroleerde in- en 

uitgang, privacy, vluchtveiligheid en gebruiksgemak 

dan ook doorslaggevend. Het LIPS Zorgslot, met 

de mogelijkheid van een privacyfunctie, biedt een 

uiterst flexibele invulling van al deze eisen. Speciaal 

Het LIPS Zorgslot biedt de perfecte oplossing voor alle 

patiëntenkamers in de zorgsector. Enerzijds hebben 

de zorgverleners en beheerders de controle over 

vergrendeling en ontgrendeling. En anderzijds profiteren 

cliënten van een gevoel van privacy. Tegelijkertijd biedt het 

LIPS Zorgslot alle ruimte voor moeiteloze ontgrendeling 

van binnen- én buitenzijde, in het geval van calamiteiten. 

Kortom, het LIPS Zorgslot is een complete gebruiks-, 

beveiligings-, én vluchtwegoplossing. Dit alles komt tot 

uiting in de dagelijkse bediening van het LIPS Zorgslot. Het 

LIPS Zorgslot is een krukgestuurd slot met zorgschakeling. 

Gebruikers kunnen door bediening van de cilinder (met de 

sleutel) of de schakelaar aan de binnenzijde verschillende 

gebruikersstanden selecteren.

De verschillende standen van het slot zijn te zien aan 

de led-indicatie. Hierdoor is de status van de deur in 

één oogopslag af te lezen en geeft het zo een extra 

mogelijkheid voor controle én desgewenst privacy. Bij dit 

alles zijn de standen - waarbij de verschillende helften van 

ontwikkeld voor patiëntenkamers in (psychiatrische) 

zorginstellingen biedt het LIPS Zorgslot een 

totaaloplossing gebaseerd op een gecontroleerd, 

elektromechanisch, zelfvergrendelend slot met 

eenvoudige vergrendeling en ontgrendeling door 

sleutel- of krukbediening. Het LIPS Zorgslot kan 

gemakkelijk een standaard DIN-slot in de deur 

vervangen, wordt compleet uitgeleverd met 

deurbeslag voorzien van een led-indicatie, desgewenst 

met mogelijkheden voor privacy.

de indicatie oplichten - ook duidelijk waar te nemen indien 

men moeilijk kleuren kan onderscheiden. 

Loopstand 

In de loopstand is de deur niet vergrendeld en kunnen 

gebruikers vrij de ruimte betreden en verlaten.

De led-indicatie geeft hierbij de kleur groen weer. 

Privacystand

Deze functie is zowel door zorgverlener als de cliënt te 

beheren. Met name de cliënt profiteert hierbij van een

belangrijk stuk privacybescherming, met de zekerheid en 

de rust van een gevoel van onafhankelijkheid.

Aan de binnenzijde kunnen cliënten, door middel van een 

drukknop, zelf de privéstand activeren. De afgesloten 

ruimte is dan van buitenaf niet toegankelijk voor andere 

cliënten. De functie is echter wel door de zorgverleners te 

‘overrulen’, waardoor de deur dus te allen tijde door hen is 

te openen. Afhankelijk van de gekozen functionaliteit geeft 

de led-indicatie een oranje kleur of combinatie van groen 

en rood weer.

VerZorgd en VerZekerd

VerZorgd in toePaSBaarheid

het LiPS Zorgslot staat voor:

• Specifieke en flexibele deurcontrole

• Een nooddeuroplossing met calamiteitenvrijgave

• Beveiliging, veiligheid en een gevoel van geborgenheid ineen

• Controle op deurniveau

• De mogelijkheid van een privacyfunctie

• Duidelijke signalering (ook bij het beperkt kunnen onderscheiden van kleuren)

• Keuzemogelijkheden in deurbeslag

• Volledige integratie in zowel bestaande als nieuwe situaties
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Zelfvergrendeling, statuscontrole, cilinderbediening: 

dankzij de vele functionaliteiten van de onderdelen 

in het LIPS Zorgslot is veiligheid optimaal verzekerd. 

Bovendien wordt de garantie van veiligheid nog eens 

extra benadrukt doordat het EL561 solenoidslot 

Naast veiligheid, zekerheid en bescherming is het LIPS 

Zorgslot vooral ook ontwikkeld voor gemak. Niet alleen 

voor de verschillende soorten gebruikers, maar juist 

ook als het gaat om installatie en montage. Het LIPS 

Zorgslot laat zich gemakkelijk in zowel bestaande als 

nieuwe situaties toepassen. Zo kan het slot eenvoudig 

het bestaande DIN-slot in een deur vervangen. Het LIPS 

Vergrendelingsstand

In gesloten toestand is het slot vergrendeld op de dagén 

nachtschoot en geeft de led-indicatie een rode kleur weer. 

Bij de vergrendelingsstand wordt de deur aan de buitenzijde 

vergrendeld door het bedienen van de cilinder. Middels de 

sleutel is deze functie weer door de zorgverleners op te 

heffen, waardoor de deur dus altijd door de zorgverlener 

geopend kan worden. 

ontruimingsstand

Het LIPS Zorgslot staat voor een uiterst veilige 

oplossing voor zorgverlener én cliënt. En niet alleen in 

voldoet aan de extra zwaar inbraakwerende klassering 

SKG***®. Daarnaast voldoet het slot aan de prNEN-EN 

13633 en prNEN-EN 13637 ontwerpnormeringen voor 

elektrisch gestuurde systemen bijvluchtdeursluitingen 

en nooduitgangen. Het slot is verder getest op een 

gebruiksfrequentie van 200.000 handelingen.

Zorgslot is leverbaar in verschillende doornmaten en 

geschikt voor europrofiel cilinders van 17 mm.

Ook bij de elektromechanische componenten is er 

rekening gehouden met montagegemak. Zo is de voeding 

eenvoudig in het kozijn aan te brengen. U kunt kiezen 

uit diverse inbouw kabeloverbrengingen. Onzichtbaar te 

plaatsen in de openingshoek van de deur.

het dagelijks gebruik van de patiëntenkamer, maar ook 

als bescherming in het geval van calamiteiten. Daartoe 

dient de ontruimingsstand. Door het afschakelen 

van de voedingsspanning, bijvoorbeeld middels een 

brandmeldcentrale of een ontruimingssysteem, valt het 

slot vrij in de loopstand. Zo kan de deurkruk aan binnen- 

en buitenzijde weer bediend worden en biedt dit directe 

toegang tot de ruimte voor eventuele hulpverleners. 

Ongeacht de eerste stand van het slot. Deze functie wordt 

niet door zorgverlener of cliënt geactiveerd, maar uitsluitend 

door een alarmmelding. Als na de calamiteit het slot weer 

in werking treedt, wordt de laatst ingestelde status hersteld.

VerZorgd en VerZekerd

VerZorgd in montage
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Het LIPS Zorgslot is beschikbaar met diverse 

functionaliteiten. Variërend van de standaard 

Basis zorgschakeling tot de zorgschakeling met 

privacyfunctie en de zorgschakeling met zowel 

privacyfunctie als cliëntensleutel. In onderstaand 

overzicht ziet u de verschillende mogelijkheden.

VerZorgd in FunctionaLiteit

Basis zorgschakeling

smalschild breedschild gangzijde kamerzijde omschrijving

V251 V351 krukgeveerd zorgslotbeslag, smalschild, PC 

72 mm, buiten PC + LED, binnen PC + LED

V252 V352 krukgeveerd zorgslotbeslag, smalschild, PC 

72 mm, buiten PC + LED, binnen PC

smalschild breedschild gangzijde kamerzijde omschrijving

V255 V355 krukgeveerd zorgslotbeslag, smalschild, PC 

72 mm, buiten PC + LED, binnen PC + LED

V256 V356 krukgeveerd zorgslotbeslag, smalschild, PC 

72 mm, buiten PC + LED, binnen blind + 

LED-ring indicator

V257 V357 krukgeveerd zorgslotbeslag, smalschild, 

PC 72 mm, buiten PC + LED-ring indicator, 

binnen blind + LED-ring indicator

V258 V358 krukgeveerd zorgslotbeslag, smalschild, 

PC 72 mm, buiten PC + LED-ring indicator, 

binnen PC + LED-ring indicator

smalschild breedschild gangzijde kamerzijde omschrijving

V255 V355 krukgeveerd zorgslotbeslag, smalschild, PC 

72 mm, buiten PC + LED, binnen PC + LED-

ring indicator

V258 V358 krukgeveerd zorgslotbeslag, smalschild, 

PC 72 mm, buiten PC + LED-ring indicator, 

binnen PC + LED-ring indicator
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Het LIPS Zorgslot bestaat niet alleen uit een slot, 

maar juist ook uit alle onderdelen die daarbij horen. 

Natuurlijk beginnend met het elektromechanische 

slot zelf, inclusief sluitplaat en deurbeslag. Naast 

deze standaardonderdelen zijn er ook verscheidene 

extra componenten beschikbaar. Zo kunt u het 

systeem bijvoorbeeld uitbreiden met een krachtige 

voeding, een montagebeugel en de keuze uit 6 of 

10 meter bekabeling (desgewenst met inbouw 

kabeloverbrengingen). Verder bestaat de mogelijkheid 

van een dranger met glijarm of allerlei extra’s 

zoals scharnieren, vingerbeschermingsprofielen en 

automatische inbouw valdorpels. Voor het beslag 

geldt dat het beschikbaar is in een ruim assortiment 

RVS- en aluminiumuitvoeringen, speciaal ontwikkeld 

in combinatie met het slot. Met onderstaande 

productcodering stelt u zelf het gewenste beslag op 

maat samen.

VerZorgd in BeSchikBaarheid

V251 1/410RVS

Draairichting 1/4 of 2/3, alleen bij RVS beslag

10ALU
ALU is aluminium beslag

22ALU

10RVS
RVS is RVS beslag

20RVS

V251 ~ V258 
Smalschild beslag

V351 ~ V358
Breedschild beslag

-
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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. 


