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8. Sleutels en sloten
Sleutels

Sleutels en sloten
De door De Raat geselecteerde sloten staan voor veiligheid en betrouwbaarheid. De Raat heeft diverse sloten van hoogstaande
kwaliteit in haar assortiment. Daarnaast vindt De Raat het belangrijk dat er gekozen kan worden voor een slot dat compleet
aansluit bij de behoefte en wensen van de gebruiker.

Art.nr.

Modelomschrijving

Voor model

905101400

Cilindersleutel,
op nummer te bestellen
Cilindersleutel,
volgens model/op nummer
Boringsleutel kort,
uitsluitend volgens model
Dubbelbaard sleutel kort,
uitsluitend volgens model
Dubbelbaard sleutel lang,
uitsluitend volgens model

Cashbox Basic, Honeywell, Saga, First Alert

905101500
905101600
905101700
905101900

905102000

920002500

Dubbelbaard sleutel,
uitsluitend volgens model
Dubbelbaard sleutel op nummer, series
0399 en 71071
Cilindersleutel Medeco op nummer (sets
à 2 stuks)
Dubbelbaard vervangingssleutels Secu
(sets à 2 stuks)
Dubbelbaard vervangingssleutels Secu
(sets à 3 stuks)
Toeslag knikbare sleutels Secu
(sets à 2 stuks)
Dubbelbaard vervangingssleutels FAS
(sets à 2 stuks)
Opvragen codecijfers

920002600

Sleutelsloten gelijksluitend maken

905102200
905102300
905102500
905102700
905102900
905103000
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Consul, Datasafe Sentry, E-Compact, Royal, Serverrack DSR, Sun, Cashbox
Kassakluis
Consul, Sun
Compact, HDD Safe, Jubilee, MLP, PWKA, Privékluis Protector, Protector
Gunsafe, PT, PT Deposit, Sio Safe, Protector Auto laptopsafe, MP
Dera Archiefkasten, DNS, GO, Lloyd, MDK, Kaso Datasafes DS en PK serie,
Köln, Wuppertal, Berlin, Wien, Praag, MVO, Neutron Star, MP, Wertheim
AKT-AMT-AWS-BMT-BWS, Technomax, AMS, Archiefkast SDK, SMP, BT,
Kluisdeuren, Wapenkasten, STD, KSB, Defender,
DRS Cash, DRS Cash Plus, Data Media Plus
Lampertz
Dera Archiefkasten
Fireking
Wertheim CWH-CWS-DWS-EWS
Wertheim CWH-CWS-DWS-EWS
Wertheim CWH-CWS-DWS-EWS
Robur Deposit, De Raat DRS Pro
Consul, Royal, Sun, Technomax, Saga
Let op! Bij het gelijksluitend maken van de sleutelsloten ontvangt u 2
sleutels, ongeacht het aantal kasten
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Cawi
Primor 100

Crown

Minitech

√

√

6

6

1 - 15

8

4-6

√

√

√

√

√

√

1

1

1

1

1

1

√

√

√

√

√

6

6

Blokkade na 3x foutieve code

√

Master code

1

Enkelvoudige gebruikers
mode
4-ogen principe
Lengte code (aantal cijfers)

4

Manager codes

1

Supervisor codes

1

6

1

Gebruikers codes

7

20

7

Totaal aantal gebruikers

9

30

Openingsvertraging

√

√

Openingsvertraging override

√

√

Tijdslot functies 2
Alarmfuncties

√

3

Audit functies 3

1

1

8

9

9

2

2

10

11

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4

√

optie

optie

optie

optie

EN 1300

B

B

B

B

B

-

B

VdS

2

2

2

2

2

-

2

Artikelnummer

905002700
905002800
905004100
905007500

Cawi SmartCam

S&G Timelock 1

√

S&G USB
Audit

√

S&G Titan
(ZO3)

Mechanische
combinatie

Sloten

905000100 905003600 905007300 905003800 905007400 905001300 905005900 905001500

S&G alarmbox 6102-090
S&G alarmbox met vrijgave op afstand 6102-100
Audit interface + software (USB) 6103-131
Alarmbox Minitech

1

Andere combinaties (meer gebruikers, Audit functies) optioneel leverbaar, informeer naar de mogelijkheden.

2

Met S&G Timelock heeft u een volwaardig tijdslot met o.a. een 7-daags programma met 2 onafhankelijk openingperiodes
per dag, 20 programmeerbare feestdagen, 15 afwijkende vakantieperiodes en vroege sluiting.
Programmering is volledig mogelijk via het toetsenbord, geen afzonderlijke programmeerunit, notebook of pc
noodzakelijk.

3

Met het USB Audit slot heeft u de mogelijkheid de laatste 1000 handelingen te lezen (incl. datum en tijd). Uitlezen kan
eenvoudig door data naar USB-stick te sturen.

4

De S&G sloten kunnen optioneel worden uitgerust met een alarmbox waarmee de gebruiker de mogelijkheid heeft een
stil alarm te activeren (alarmbox 6102-090).
Ook is het mogelijk de alarmbox uit te breiden met ‘vrijgave op afstand’, bestel hiervoor de alarmbox 6102-100.
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7. Sleutels en sloten
Norlock

NorLock: het innovatieve GSM gecontroleerde kluisslot
De Raat Security Products BV introduceert een innovatief
sluitsysteem waarbij de GSM als kluissleutel dient. Met
een NorLock slot op uw kluis kan elke door de beheerder
geautoriseerde telefoon gebruikt worden als sleutel om de
kluis te openen. Wanneer en zo vaak als u wenst.
Als u Iemand de toegang wilt weigeren, kunt u in iHost
(de NorLock software) de machtiging van een GSM direct
verwijderen. Geen probleem meer met verloren sleutels.
Met iHost voegt u een autorisatie voor een nieuwe mobiele
telefoon ook direct toe. Via de online web-interface iHost
heeft u controle en overzicht over wie met behulp van hun
“sleutel” de kluis geopend hebben.
In tegenstelling tot sleutels of kaartjes wordt een telefoon
niet snel verloren, vergeten of uitgeleend. De mobiele
telefoon kan de kluis op afstand bedienen en er zijn geen
belkosten voor de gebruiker.

• Open uw kluis of kast op afstand met uw mobiele
telefoon
• Full time lock functies beschikbaar -per kluis -per
gebruiker
• Ontvang meldingen van gebeurtenissen (alarmen,
openingen, etc.) via SMS en / of E-mail

NorLock GSM technologie kan worden gebruikt in
combinatie met het kluisslot Cawi Remote 3000. Dit slot is
in iedere kluis voorzien van een regelwerk met standaard
foot-print in te bouwen. Ook kan het Cawi slot naar wens
worden uitgebreid met een sleutelslot voor noodopening.

• Bewaken en controleren van al uw kasten in een
beveiligde web-interface
• Volledige audit trail van alle geslaagde en nietgeslaagde openingen
• Alle toegangspogingen, zowel succesvol als geweigerd,
worden op tijd geregistreerd door het NorLock systeem
en gerapporteerd aan de NorLock server waarop de
informatie wordt weergegeven en gearchiveerd
• Toegang rapporten: hoe vaak toegang gevraagd, door
wie en op welk moment

Voor gecertificeerde kluizen: dit is een niet gecertificeerde
optie. Om de certificering te behouden kunt u de NorLock
gebruiken als een extra slot.
Prijs op aanvraag

8
106

• De aangepaste rapporten geven klantspecifieke
gegevens– bekijk de database voor de informatie die u
zoekt.
• Om voldoende dekking te hebben voor het netwerk kan
er een externe antenne geplaatst worden binnen een
bepaalde afstand
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