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Elektronische sloten van ABL beveiliging zijn geselecteerd op degelijkheid en 

een zo groot mogelijke bedrijfszekerheid. Investeren in onze 

sloten betekend dat uw deur vergrendeld zit. 

 

R.R. Brink elektrische deurgrendels 
 

Eigenschappen 2020-C 
 

 De 2020 serie geeft door de hoge weerstand tegen 

zijdelingse druk van 1500 kg en de geïntegreerde 

signaleringen een hoge mate van beveiliging over een 

deursituatie 

 Deze uitvoering is voorzien van een aan beide zijden 

afgeschuinde schoot (DB) 

 De doorzaagbelemmering van de schoot wordt 

gerealiseerd door rollende hardstalen pennen. 

Vrijwel alle onderdelen zijn uitgevoerd in RVS, 

waardoor de grendel geschikt is voor een hoog 

frequent gebruik 

 De grendel kan worden gemonteerd in kozijn, 

bovendorpel of deur 

 Geschikt voor deuren met aanslag en doordraaiende deuren voorzien van vloerveer 

 

 

Eigenschappen 2020LH/RH-C 
 

 De 2020 serie geeft door de hoge weerstand tegen zijdelingse druk van 1500 kg en de 

geïntegreerde signaleringen een hoge mate van beveiliging over een deursituatie  

 Deze uitvoering is voorzien van een zodanig afgeschuinde schoot, zodat zelfs onder 

een bepaalde zijdelingse druk bij een ontgrendelingsimpuls de deur vrijgeeft 

 De doorzaagbelemmering van de schoot wordt gerealiseerd door rollende hardstalen 

pennen 

 Vrijwel alle onderdelen zijn uitgevoerd in RVS, waardoor de grendel geschikt is voor 

een hoog frequent gebruik 

 Geschikt voor deuren met aanslag, waarbij montage in kozijn, bovendorpel of deur 

mogelijk is 
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Eigenschappen 3020LH/RH-A 
 

 De inbouw elektrische deurgrendel 3020 serie geeft door de hoge weerstand tegen 

zijdelingse druk van 1500 kg en de geïntegreerde signaleringen een hoge mate van 

beveiliging over een deursituatie 

 De doorzaagbelemmering van de schoot wordt gerealiseerd door rollende hardstalen 

pennen 

 Vrijwel alle onderdelen zijn uitgevoerd in RVS, waardoor de grendel geschikt is voor 

een hoog frequent gebruik en buitenmontage 

 Geschikt voor deuren met aanslag, waarbij montage in kozijn, bovendorpel of deur 

mogelijk is 

 

 

Technische gegevens 
 

Technische gegevens Omschrijving 
Spanning 24V DC 

Inschakelstroom 1,5A 

Houdstroom 0,3A 

Tolerantie 10% 

Signalering Potentiaalvrij wisselcontact maximaal 1A 24V 

Doornmaat Standaard 25mm, aan te passen naar 45mm 

 

Toevoegingen (optioneel) 
 

Model Toevoegingen 

2020-C 
FSE: 

E: 
DPSI: 

arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld) 
voor 17mm profielcilinder 
geïntegreerd contact voor deurstandsignalering 

2020LH-C 
E: 

DPSI: 
voor 17mm profielcilinder 
geïntegreerd contact voor deurstandsignalering 

2020RH-C 
E: 

DPSI: 
voor 17mm profielcilinder 
geïntegreerd contact voor deurstandsignalering 

3020LH-A 

DPSI: 
BhB: 

 
E: 

geïntegreerd contact voor deurstandsignalering 
in combinatie met DPSI elektrisch zelfvergrendelend, in de schoot komt 
uit bij een ingedrukte hulpschoot 
voor 17mm profielcilinder 

3020RH-A 

DPSI: 
BhB: 

 
E: 

geïntegreerd contact voor deurstandsignalering 
in combinatie met DPSI elektrisch zelfvergrendelend, in de schoot komt 
uit bij een ingedrukte hulpschoot 
voor 17mm profielcilinder 
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Maatvoeringen  

 
2020-C 

 
2020LH/RH-C 

 
3020LH/RH-A 
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Accessoires 
 

Spoelbeveiliging EP 117-5 geschikt voor 2020 serie 

Indien door bouwkundige oorzaken de grendelschoot niet correct kan 

uitkomen schakelt deze externe beveiliging na 7 seconden de spoel 

gedurende 40 seconden uit. Na deze 40 seconden herhaalt de cyclus zich 

weer totdat de deur correct vergrendeld is met een uitgeschoten 

geblokkeerde schoot, of dat men de deur ontgrendelt. 

Wanneer de beveiliging aangesproken wordt, zal een rode led op de print 

oplichten, daarnaast geeft de grendelsignalering ‘’deur ontgrendeld’’ aan. 

Werkt direct in lijn tussen een 24V gestabiliseerde voeding en 1 grendel 

zonder andere stroomvragende componenten. 

 

Specificaties voor spoelbeveiliging EP 117-5 

 Spoelbeveiliging voor 2020 serie 

 Voorkomt doorbranden van de spoel bij te lange inschakelstroom 

 Repeteerfunctie 

 

Sluitplaat 45169U 

Sluitplaat t.b.v. Brink 2020 Grendel, universeel met instelbare magneet 

 

Verloopring 350-E 

Verloopring van standaard 22 mm naar 17 mm. 

 

Rozetten 

Rozet euro buiten en binnen. 
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