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Elektrische sluitplaten 

 

PRODUCTOMSCHRIJVING: 

Elektrische sluitplaten zijn de eenvoudigste manier om een elektrisch gecontroleerde toegang tot een ruimte tot stand te 

brengen. Deze sluitplaat, ingebouwd in de deurstijl, geeft onder de elektrische impuls de daagschoot van het slot vrij, zodat de 

deur opengeduwd kan worden.  

Omdat de elektrische sluitplaat enkel werkt op de dagschoot van het slot is de inbraakwerendheid zeer beperkt. Indien men een 

duidelijk inbraakweerstand wenst met een vergrendeling van de nachtschoot, dan is het gebruik van gemotoriseerde sloten of 

solenoïdesloten meer aangewezen.  

Voor een goede werking dient u op een deur uitgerust met een elektrische sluitplaat steeds een deurdranger te plaatsen en 

dient de dagschieter van het slot regelmatig gesmeerd te worden met ‘teflonspray’. 

WERKING 

Afhankelijk van het stroomtype (ARBEIDSSTROOM OF RUSTSTROOM – zie verder) wordt de elektrische sluitplaat bij het krijgen 

van stroom / wegvallen van stroom los gezet voor een bepaalde tijd. Hierdoor kan de deur geopend worden zonder de 

dagschieter in te trekken via kruk of cilinder. Door de positie van de sluitplaat wordt de dagschieter namelijk automatisch 

ingedrukt en kan de deur geopend worden.  

OPGELET: Indien de dagschieter van het slot in de deur niet regelmatig wordt gesmeerd met ‘teflonspray’, kan het gebeuren dat 

de sluitplaat de dagschieter niet meer kan indrukken. Hierdoor is het mogelijk dat de deur niet meer geopend kan worden en dat 

er beschadiging ontstaat aan zowel sluitplaat als slot. Indien er gewerkt wordt met een vaste knop zonder cilinder kan er een 

situatie ontstaan waarbij men niet meer binnen of buiten kan. Wij adviseren dus steeds een cilinder te voorzien voor 

noodgevallen. 

REGELBAAR 

Voor een goed aflevering is een regelbare dagschootvanger ideaal om montagespelingen op te vangen. 

Deze regelbare dagschootvangers hebben een regelbereik van 2mm in beide richtingen 
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TYPES: 

Elektrische sluitplaten bestaan er in verschillende varianten: 

- Werkingsspanning: 

o 12V AC/DC 

o 24V AC/DC 

- Arbeidsstroom (FAIL SECURE) of Ruststroom (FAIL SAFE) 

o Een sluitplaat die met een elektrische stroom bekrachtigd dient te worden om de deur te kunnen 

openen, is van het arbeidsstroom-type. Als de stroom uitvalt, blijft de deur gesloten. 

o Een sluitplaat die net opent als de spanning wegvalt, is van het ruststroomprincipe. Als de stroom 

uitvalt gaat de deur open. 

- Sluitplaten kunnen voorzien worden van meldingscontact: 

o Zonder meldingscontact: er wordt geen melding gemaakt 

o Voorzien van een potentiaalvrij terugmeldingscontact: wordt geactiveerd 

door een klepel die op zijn beurt wordt ingedrukt door de dagschoot. Deze 

optie wordt aangeduid met de letters RR (uit het Duits: rückmeldung) 

PROFIX 2 

In onze metalen deuren worden steeds sluitplaten geplaatst van de ProFix® 2- uitvoering. Hierbij maakt de 

dagschootgeleiding deel uit van de deuropener en niet van de sluitplaat. 

ZONDER PROFIX®2 MET PROFIX® 2 

  
 

Voordelen: 

- Optisch aantrekkelijker en verbetert het totaalaanzicht van een deur 

- Minder freeswerk bij de voorbereiding van het deurkozijn 

- Betere geluidsisolatiewaarde mogelijk 

- Betere rookdichtheid 

- Betere koud- / warmte-isolatie 

- Veiliger tegen inbraak, omdat de ProFix® 2-deuropeners bij gesloten deur ‘onzichtbaar’ zijn.  
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