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MLE Serie Hevelsloten 

De MLE serie hevelsloten van DIRAK biedt een ruime keuze aan zeer robuuste outdoor    

hevelsloten die uitermate geschikt zijn voor toepassingen zoals straatkasten voor providers, 

maar bijvoorbeeld ook voor toegang tot machineruimtes vanuit een openbare ruimte en 

dergelijke. De stift wordt vastgezet op een bestaande of aan te brengen spanjoletsluiting. 

Van de MLE1102 hebben we al standaard een verlengde stift in het portfolio voor dikkere 

deuren of wisselende toepassingen. Voor de andere typen is de verlengde stift op 

aanvraag. Er zijn verschillende opties voor wat betreft de voeding van het slot en het       

potentiaalvrije contact is aan te sluiten op nagenoeg elk toegangscontrolesysteem.  

De mechanische failover, ofwel cilinderslot, zit goed beschermd in de behuizing en is ook 

beschikbaar in dubbele uitvoering voor een moedersleutel en een regionale sleutel. 

Elektromechanische, vandaalbestendige en  

Graffiti-bestendige hevelsloten met failover cylinder optie 

 MLE1102 MLE2200 MLE2100 MLE1200 
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Features: 

• Getest volgens DIN EN 1630: 2011-09/RC2 en DIN EN 61373 2011 

• Voor out– en indoor toepassingen 

• Eenvoudig integreerbaar met nieuwe en bestaande toegangscontrole-systemen 

• Twee varianten; electromechanisch en mechanisch 

• Slot-status output voor koppeling met remote management system 

• Standaard sparing voor halve Eurocilinder 

MLE 1102  



 

Terug naar overzicht 

LED Handle Status Nee, beschikbaar op aanvraag 

Sluiting Mechanisch 

Voeding, 2 opties 48 V of 12 V DC ±10 % / 100 mA  

Openen Middels sleutel of arbeidsstroom 

Slot-status Potentiaalvrij contact output 

Kleur Licht grijs, (Andere kleuren op aanvraag) 

Deur- / wanddikte Tot 10mm 

Cilinder 1, halve Eurocilinder, niet bijgeleverd 

Beschermingsklasse IP65 

Vandalismebestendig RC2 Analoog 

Stiftlengte 23 mm of 46 mm 

Materiaal Gegoten zink met poedercoating 

Artikelnummers:  STD = 23 mm / LNG = 46 mm 

MLE1102 (48 V) ECL-D-STD/48 of ECL-D-LNG/48 

MLE1102 (12 V) ECL-D-STD/12 of ECL-D-LNG/12 

MLE1102 (Mechanisch) CL-D-STD of CL-D-LNG 

SPECIFICATIES: 

MLE 1102  
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Features: 

• Verhoogde beveiliging middels koppeling opensturing op afstand en sleutel. 

• Dubbel uitgevoerde halve Euro-cilinder sparing 

• Voor in– en outdoor toepassingen 

• Eenvoudig integreerbaar met nieuwe en bestaande toegangscontrole-systemen 

• Slot-status output voor koppeling met remote management system 

MLE 2200 
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LED Handle Status  Nee, beschikbaar op aanvraag 

Sluiting Mechanisch 

Voeding 24V DC ±10%/120mA  

Openen 
Middels sleutel en onderbreking 

ruststroom 

Slot-status Inductieve Sensor 

Kleur Zwart (Andere kleuren op aanvraag) 

Deur- / wanddikte Tot 2mm 

Cilinder 2, halve Eurocilinder, niet bijgeleverd 

Beschermingsklasse IP65 

Vandalismebestendig RC2 Analoog 

Stiftlengte 23 mm of 46 mm 

Materiaal Gegoten zink met poedercoating 

SPECIFICATIES: 

MLE 2200 
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Features: 

• Verhoogde beveiliging middels koppeling opensturing op afstand en sleutel. 

• Halve Euro-cilinder sparing 

• Voor in– en outdoor toepassingen 

• Eenvoudig integreerbaar met nieuwe en bestaande toegangscontrole-systemen 

• Slot-status output voor koppeling met remote management system 

MLE 2100 
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LED Handle Status Nee, beschikbaar op aanvraag 

Sluiting Mechanisch 

Voeding 24V DC ±10 %/ 120 mA  

Openen 
Middels sleutel en onderbreking 

ruststroom 

Slot-status Inductieve Sensor 

Kleur Zwart (Andere kleruen op aanvraag) 

Deur- / wanddikte 2 mm 

Cilinder 1, halve Eurocilinder, niet bijgeleverd 

Beschermingsklasse IP65 

Vandalismebestendig RC2 analoog 

Stiftlengte 23 milimeter 

Materiaal Gegoten zink met poedecoating 

SPECIFICATIES: 

MLE 2100 
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Features: 

• Dubbel uitgevoerde halve Euro-cilinder sparing 

• Voor in– en outdoor toepassingen 

• Eenvoudig integreerbaar met nieuwe en bestaande toegangscontrole-systemen 

• Slot-status output voor koppeling met remote management systeem 

MLE 1200 
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MLE 1200 

LED Handle Status Nee, beschikbaar op aanvraag 

Sluiting Mechanisch 

Voeding 48V DC ±10%/120mA  

Openen Middels sleutel(s) of arbeidsstroom 

Slot-status Potentiaalvrij contact output 

Kleur Zwart, (Andere kleuren op aanvraag) 

Deur- / wanddikte 2mm 

Cilinders 2 

Beschermingsklasse IP65 

Vandalismebestendig RC2 Analoog 

Stiftlengte 23 of 46 mm 

Materiaal Gegoten zink met poedercoating 

SPECIFICATIES: 
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Import en distributie: 

 

RD-NetCom B.V. importeur en distributeur van  

2N, E-LINE by DIRAK, FireTecPro en Axxess Identification  

De Corantijn 8, 1689 AP Zwaag, The Netherlands 

Tel;  (+31)229-216922, Info@RD-NetCom.nl www.rd-netcom.nl 


