
 

Terug naar overzicht 

 

RFID hevelsloten voor  

serverkasten 

 

MLR-Serie 

Eline by Dirak biedt een breed scala aan indoor RFID hevelsloten voor serverkasten en soortgelijke 

toepassingen die moeiteloos geïntegreerd kunnen worden met bestaande toegangscontrolesystemen 

en serverkast deuren. Voor volledig nieuw in te richten datacenters of serverruimtes biedt Eline by 

Dirak een compleet en vooral zeer hoogwaardig portfolio aan hevelsloten, RFID controllers, 

bijbehorende software en koppelingen en adapters voor verschillende kastdeuren en 

sluitmechanismen. Voor de serverkasten bent u dus niet meer gebonden aan 1 specifiek merk of 1 

leverancier. De MLR1000  en de MLR2000 zijn daarbij toegespitst op integratie met toegangscontrole 

van derden. De MLR3000 en de MLR5000 zijn toegespitst op een volledige Eline by Dirak 

toegangscontrole-oplossing. Daarnaast zijn er nog vele add-ons, koppelingen en integraties 

beschikbaar die een volledige maatwerkoplossing mogelijk maken voor elke toepassing en elk budget. 

Daarnaast biedt RD-NetCom samen met een Eline by Dirak gecertificeerde partner internationale 

ondersteuning bij integratie- en installatievraagstukken. Ook biedt Eline by Dirak zelf brede 

ondersteuning vanuit verschillende vestigingen over de hele wereld. 

Met “Deutsche Gründlichkeit” is goed nagedacht over alle mogelijke praktijksituaties. U ziet 

bijvoorbeeld in de software niet alleen of een deur goed dicht is, maar ook of het hevelslot 

daadwerkelijk gesloten is. Desgewenst met een alarmmelding. Bij volledige stroomuitval kunt u met 

een speciale voeding een lokaal hevelslot met de bijbehroende controller opstarten om toch toegang 

te verkrijgen met een geautoriseerde kaart. Sloten zijn middels software op afstand te ontgrendelen, 

maar gaan niet automatisch open. Er dient eerst op het hevelslot gedrukt te worden voordat deze 

omhoog komt. Dit is een groot voordeel voor als men per ongeluk op het verkeerde slot klikt. Er staat 

dan niet ergens het verkeerde slot open. En natuurlijk zijn zowel de 125 KHz en de 13,56 MHz 

frequenties beschikbaar evenals een bijzonder breed scala aan kaartformaten. U kunt dus uw 

bestaande kaarten of druppels blijven gebruiken. De Eline by Dirak software (voor MLR3000 en 

MLR5000) kan lokaal geïnstalleerd worden, maar is ook geschikt voor management vanuit de cloud. 

Speciale wensen? Overleg met uw leverancier. Wij helpen u graag. 
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MLR1000 MLR2000 MLR3000 MLR5000 

Offset Multi-point cams 
 

Rod latch 
 

Koppelingen / adapters 

voor sluitmechanismen 

 

Een vlugge blik of een foto van het sluitmechanisme is vaak al 

voldoende om de juiste keuze te maken voor een hevelslot dat snel 

en eenvoudig te installeren is in de deur; bestaand of nieuw. 

Koppeling met RFID 

controller en kaartlezer van 

derden. 

Geïntegreerde kaartlezer in 

het hevelslot. 125 KHz of 

13,56 MHz (Wiegand output). 

Koppeling met RFID 

controller van derden. 

Geïntegreerde kaartlezer in 

het hevelslot. 125 KHz of 

13,56 MHz. RS485 Daisy 

chain koppeling of 

standalone-toepassing. 

Geïntegreerde kaartlezer in 

het hevelslot. 125 KHz of 

13,56 MHz. Geschikt voor 

een volledige Eline by Dirak 

toegangscontrole-oplossing. 

Overzicht 
Klik op het slot om direct naar het slot van uw keuze te gaan. 
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• Integreerbaar in bestaande toegangscontrolesystemen  

• Noodvoeding beschikbaar in geval van stroomuitval  

• Handle-status alarmering / output  

MLR1000 
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MLR1000   

LED handel status Blauw, groen, oranje 

LED temperatuur status NA 

LED sabotage-alarm  NA 

Programmeerbaar relais  NA 

Frequentie 125 kHz  Geen geïntegreerde kaartlezer 

Frequentie 13,56 MHz Geen geïntegreerde kaartlezer 

Relais output NA 

Deur-contact input Geïntegreerd 

Opslag voor transponder NA 

Stand-alone mogelijkheid NA 

Opslagcapaciteit voor 500 events en 30 

time profles 

NA 

Geïntegreerde real-time clock met buffering 

tot 60 min bij 25 °C  

NA 

Temperatuur –20 °C ... +70 °C  Geschikt 

Materiaaldikte + poeder-coating handle 1,5–2mm 

Draaimechanisme 1,0/1,2Nm 

Voeding 12V (+/- 10%) /40mA min/440mA max 

Verlichte display Kleur instelbaar 

Hevelslot Zwart plastic behuizing. Gegoten zink hand-

le. Mat verchroomd.  

controller Plastic behuizing. Te monteren middels 

schroeven of dubbelzijdig tape. 

Bekabeling Bijgeleverd; 350 cm, 8 aders. RJ45 > JST 

ZHR-8 connector. 

MLR1000 

Specificaties 
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Externe voeding 

Er zijn vele verschillende voedingen beschik-

baar met uiteenlopende features en ampè-

res. Overleg met uw leverancier 

MLR1000 for Offset 610-9507.07-07101 

MLR1000 for Rod latch 610-9501.07-07101  

MLR1000 for Multi-point cam  610-9539.07-07101 

MLR1000 (Rittal) 610-9545.07-07101 

MLR1000 (24 V) for Offset 610-9543.00-00000 

MLR1000 (24 V) for Rod latch 610-9544.00-00000 

MLR1000 (24 V) Multi-point cam  610-9542.00-0000 

MLR1000 (24 V) (Rittal)  610-9546.07-07101  

Toegang geweigerd  

“Blokkerende periode” 

Toegang 

Geautoriseerd 

Alarm Handvat open Klaar voor 

handeling 

Groene  

periode 

MLR1000 

Specificaties 
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MLR2000 

• Integreerbaar in bestaande toegangscontrolesystemen  

• Noodvoeding beschikbaar in geval van stroomuitval  

• Handel-status alarmering / output  

• Geïntegreerde kaartlezer 
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MLR2000   

LED handel status Blauw, groen, oranje 

LED temperatuur status Afhankelijk van de integratie 

LED sabotage alarm  NA 

Programmeerbaar relais NA 

Frequentie125 kHz  Op verzoek 

Frequentie 13,56 MHz Ja 

Relais output NA 

Relais contact 12V, 2A 24 W 

Deur-contact input Geïntegreerd 

Interface Wiegand 

Opslag voor transponder NA 

Stand-alone mogelijkheid NA 

Opslagcapaciteit voor  500 events en 30 NA 

Geïntegreerde real-time clock met buffering 

tot 60 min bij 25 °C  

NA 

Temperatuur –20 °C ... +70 °C  Geschikt 

Materiaaldikte + poeder-coating handle 1,5–2mm 

Draaimechanisme 1,0/1,2Nm 

Voeding 12V (+/- 10%) /40mA min/440mA max 

Verlichte display Kleur instelbaar 

Specificaties 

MLR2000 
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Hevelslot Zwart plastic behuizing. Gegoten zink hand-

le. Mat verchroomd 

Controller Plastic behuizing. Te monteren middels 

schroeven of dubbelzijdig tape 

Bekabeling Bijgeleverd; 350 cm, 8 aders. RJ45 > JST ZHR-

8  

 

Externe voeding Er zijn vele verschillende voedingen beschik-

baar met uiteenlopende features en ampè-

res. Overleg met uw leverancier. 

MLR2000 (13,56 MHz) for Rod Latch  610-9808.00-01356  

Toegang geweigerd  

“Blokkerende periode” 

Toegang 

Geautoriseerd 

Alarm Deur open Handvat open Klaar voor 

handeling 

Groene  

periode 

Temperatuur alarm Temperatuur OK 

Specificaties 

MLR2000 
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MLR3000 

• RS485 Daisy Chain installatie  

• Noodvoeding beschikbaar in geval van stroomuitval  

• Handel-status alarmering / output  

• Geïntegreerde kaartlezer 
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MLR3000   

LED handel status Blauw, groen, oranje 

LED temperatuur status Ja 

LED sabotage alarm  Ja 

Programmeerbaar relais Ja 

Frequentie 125 kHz  Ja 

Frequentie 13,56 MHz Ja 

Relais output Ja 

Relais contact 12V, 2A 24 W 

Deur-contact input Geïntegreerd 

Interface RS 485 

Opslagcapaciteit voor transponder 2000 

Stand-alone mogelijkheid Ja 

Opslagcapaciteit voor 500 events en 30 

time profles 

Ja 

Geïntegreerde real-time clock met buffering 

tot 60 min bij 25 °C  

Ja 

Temperatuur –20 °C ... +70 °C  Geschikt 

Materiaaldikte + poeder coating handle 1,5–2mm 

Draaimechanisme 1,0/1,2Nm 

Voeding 12V (+/- 10%) /40mA min/440mA max 

Verlichte display Kleur instelbaar 

Hevelslot Zwart plastic behuizing. Gegoten zink hand-

le. Mat verchroomd. 

Controller Plastic behuizing. Te monteren middels 

schroeven of dubbelzijdig tape. 

Specificaties 

MLR3000 
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Bijgeleverd; 350 cm, 8 aders. RJ45 > JST 

ZHR-8 connector 

Externe voeding Er zijn vele verschillende voedingen be-

schikbaar met uiteenlopende features en 

ampères. Overleg met uw leverancier. 

MLR3000 (125 kHz) for Offset  610-9707.00-00000  

MLR3000 (125 kHz) for Rod latch  610-9701.00-00000  

MLR3000 (125 kHz) for Multi-point cam  610-9501.00-00000  

MLR3000 (125 kHz) (Rittal)  610-9745.00-00000  

MLR3000 (13,56 MHz) for Offset  610-9707.00-11356  

MLR3000 (13,56 MHz) for Rod latch  610-9701.00-11356  

MLR3000 (13,56 MHz) for Multi-point cam  610-9739.00-11356  

MLR3000 (13,56 MHz) (Rittal)  610-9745.00-11356  

Toegang geweigerd  

“BlokKerende periode” 

Toegang 

Geautoriseerd 

Alarm Deur open Handvat open Klaar voor 

 handeling 

Groene  

periode 

Temperatuur alarm Temperatuur OK 

Specificaties 

MLR3000 
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MLR5000 

• Volledige Eline by Dirak installatie  

• Noodvoeding beschikbaar in geval van stroomuitval  

• Handel-status alarmering / output  

• Geïntegreerde kaartlezer 
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MLR5000   

LED handle status Ja 

LED temperatuur status Ja 

LED sabotage alarm  Ja 

Programmeerbaar relais Ja 

Reader 125 kHz  Ja 

Reader 13,56 MHz Ja 

Relais output  Ja 

Deur-contact input Ja 

Interface TCP/IP, Ethernet 

Opslagcapaciteit voor transponder 2000 

Stand-alone mogelijkheid Ja (online programmering > offline werking) 

Opslag voor 500 events and 30 time profles Ja 

Geïntegreerde real-time clock met buffering 

tot 60 min at 25 °C  

Ja 

Temperatuur –20 °C ... +70 °C  Geschikt 

Materiaaldikte + poeder coating handle 1,5–2mm 

Draaimechanisme 1,0/1,2Nm 

Voeding 12V (+/- 10%) /40mA min/440mA max 

Verlichte display Kleur instelbaar 

Hevelslot Zwart plastic behuizing. Gegoten zink hand-

le. Mat verchroomd 

Controller Plastic behuizing. Te monteren middels 

schroeven of dubbelzijdig tape. 

Specificaties 

MLR5000 
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Bekabel Bijgeleverd; 350 cm, 8 aders. RJ45 > JST 

ZHR-8 connector 

Externe voeding Er zijn vele verschillende voedingen be-

schikbaar met uiteenlopende features en 

ampères. Overleg met uw leverancier. 

MLR3000 (125 kHz) for Offset  610-9607.00-00000  

MLR3000 (125 kHz) for Rod latch  610.9601.00-00000 

MLR3000 (125 kHz) for Multi-point cam  610-9639.00-00000  

MLR3000 (125 kHz) (Rittal)  610-9645.00-00000  

MLR3000 (13,56 MHz) for Offset  610-9607.00-11356  

MLR3000 (13,56 MHz) for Rod latch  610-9601.00-11356  

MLR3000 (13,56 MHz) for Multi-point cam  610-9639.00-1135  

MLR3000 (13,56 MHz) (Rittal)  610-9645.00-11356  

MLR5000 

Specificaties 

Toegang geweigerd  

“BlokKerende periode” 

Toegang 

Geautoriseerd 

Alarm Deur open Handvat open Klaar voor 

 handeling 

Groene  

periode 

Temperatuur alarm Temperatuur OK 
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De MLR3000 en de MLR5000 kunnen af fabriek voorzien worden van een geïntegreerd numeriek 

toetsenbord (keypad / KP). Hiermee kan naast geautoriseerd toegang middels een kaart ook 

toegang verkregen worden middels een persoonlijke pincode. Deze optie biedt ook de 

mogelijkheid voor dubbele verificatie; kaart in combinatie met persoonlijke pincode. 

MLR3000 MLR5000 KP 
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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 

Import en distriebutie 
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