
Gecertificeerd slot  
EN 1300 Klasse B
•  A2P (CNPP) 
•  ECB•S

NECTRA
Elektronisch combinatie slot 

EL
EK

TR
O

N
IS

CH
 S

LO
T



FB
N

Lb
e.

60
15

.R
1

Lid van de Gunnebo beveiligingsgroep.

Productoverzicht
Nectra is een elektronisch slot met een hoge beveiligingsgraad en meer 
dan 111 miljoen verschillende codecombinaties. Het slot is leverbaar in 
drie verschillende modellen – Basic, Audit en Premium – waarbij voor 
elk niveau extra functionaliteit wordt aangeboden. Nectra is eenvou-
dig te gebruiken, te configureren en kan zonder extra ondersteuning 
worden geüpgrade. Het slot kan worden gemonteerd op elk type kluis 
of brandkast tot klasse V.

Certificeringen
Nectra voldoet aan de eisen van de internationaal erkende EN 1300 
norm en is gecertificeerd door ECB•S1 als een klasse B elektronisch slot. 
Nectra is ook A2P gecertificeerd door CNPP2.

Kenmerken

Nectra Basic 
In de basisuitvoering heeft Nectra 1 master code en 8 gebruikerscodes, 
een tijdvertragingsfunctie en een stille modus. Een twee-beheerder 
openingsmodus vereist de codes van twee personen, vóór het slot kan 
worden geopend. Bij serieuze dreiging door inbrekers, kan een speciale 
gedwongen code en stilalarm worden gebruikt dat is aangesloten op 
het centrale alarmsysteem.

Nectra Audit 
Naast de kenmerken van de Basic, heeft de Audit versie de mogelijkheid 
tot 500 gebeurtenissen te loggen. Deze functie registreert informatie 
zoals de gebruikte openingscode, de tijd en datum van opening en 
mislukte code invoerpogingen. Alle gegevens kunnen direct uit het slot 
worden gedownload via een infraroodpoort.

Nectra Premium (leverbaar in 2008) 
Nectra Premium combineert alle kenmerken van de Audit versie met 
een vingerafdruklezer, die is geïntegreerd in het toetsenblok en in staat 
is om 8 vingerafdrukken op te slaan. Om het slot te openen, moeten 
zowel de code als de vingerscan worden geactiveerd. Deze extra functie 
voegt een extra beveiligingsniveau toe en nog meer controle over het 
geautoriseerd openen van het slot.

Fichet-Bauche garantie
Fichet-Bauche producten zijn ontworpen en geproduceerd in overeen-
stemming met de ISO 9001 norm voor kwaliteitssystemen, ISO 18001 
voor veiligheid op het werk en veiligheidsmanagementsystemen en ISO 
14000 voor milieumanagementsystemen.

Nectra
Elektronische combinatie slot 

Nectra is een compact elektronisch combinatieslot dat gebruiksvriendel

ijkheid,design en technologie integreet. Zij biedt meerdere 

functionaliteiten en beantwoord aan alle vereisten die verplicht zijn 

voor gecertificeerde kluizen tot en met klasse V.
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Weet u dat?

Kluizen met 
certificeringklasse 
III–V vereisen een slot 
dat voldoet aan de 
klasse B norm. 

Technische specificaties
Behuizing (mm) Slotmechanisme (mm)* Behuizing Toetsenbord

Lengte Breedte Diepte Diepte Diameter Temperatuur Hygrometrie

87 61 36 32 90
12 knoppen, 3 

lampjes, 1 zoemer
0° tot 60°C 20 tot 80%

* Het slotmechanisme past op het standaard montagevlak en kan nieuw of als vervangend slot worden gemonteerd op elke kluisdeur. Er zijn twee boutlengten leverbaar – 9 mm en 15 mm.

1 European Certification Board•Beveiligingssystemen
2 Centre National de Prévention et de Protection

Nectra Basic Nectra Audit Nectra Premium

1 master code
8 gebruikers (mogelijkheid 
voor 7 gebruikers en 
1 CIT-code voor een 
waardetransportbedrijf)
0–99 minuten vertraging 
voor master code en 
gebruikercodes
Twee beheerder functie is 
mogelijk
Gedwongen code en alarm

Nectra Basic 
functies plus: Audit 
opsporingsfunctie 

Nectra Audit 
functies plus: 
Vinderafdrukscan-
functie

Om spionage bij het invoeren van een code te voorkomen is een anti-spiona-
gebehuizing leverbaar als optie op alle modellen. 


