
TV 550 – Elektromechanische sluitplaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elektromechanische sluitplaat TV 550  
 
Deze sluitplaat biedt veiligheid en betrouwbare beveiliging in vlucht- en reddingswegen en dat, dankzij de 
inbouwmontage, met een aantrekkelijk design. 

Dankzij de compacte afmetingen kan de sluitplaat worden weggewerkt in het deurkozijn, met 
bescherming tegen manipulatiepogingen en geeft het deursysteem een obstakelvrije afwerking of uitzicht 
van het geheel. 

De TV 550 sluitplaat is technisch goedgekeurd volgens de EltVTR-norm en volgens het gesloten circuit 
principe (normaal open) waarbij deze, wanneer geactiveerd via de noodknop of een geautoriseerde 
toegangsontgrendeling, onmiddellijk en zonder blokkering de deur ontgrendelt. 
 
Eenvoudige installatie en snelle aansluiting met TMS Deurmanagementsystemen: TV 550 + DCW®  
Met behulp van de DCW® universele adapter maakt de TV 550 sluitplaat rechtstreeks verbinding met de 
TMS-vluchtwegbeveiliging.  
 
Alle TV 550-modellen zijn met geïntegreerde reed-contacten voor de continue bewaking van het deurslot 
‘actief’ of ‘inactief’ voorzien.  
 
 
 



TV 550 – Elektromechanische sluitplaat 

 
Belangrijkste Productkenmerken: 
 

• Verborgen installatie in het deurkader 
• Elektromechanische vergrendeling 
• Lastonafhankelijke & blokkeervrije ontgrendeling en openen: klemvrije ontgrendeling 

• Verstelbare dagschootvanger  
• Tegen inbraak of manipulatie beveiligde verborgen frame installatie  
• DCW®-bus verbinding via adapter 
• Geïntegreerde bewakingscontacten 
• Maximale vergrendelingskracht volgens de vereisten van de “Richtlijn elektrische sluitsystemen van 

deuren in vluchtroutes”. 

 

Elektromechanische vergrendeling TV 550 

Discrete veiligheid voor vluchtdeuren 
 

 

TV 550 NIEUW 
DIN-L en DIN-R toepasbaar 
 
 
TV 550 Easy Adapt 
Incl. „Easy Adapt“-schootgeleiding;  
DIN-L en DIN-R toepasbaar 

FKM 550-24 NIEUW 
Vlakke sluitplaat in edelstaal  
voor toepassing met TV 550 
 
Afmetingen (B × H × D):  
24 × 130 × 3 mm 

FKM 550-34 NIEUW 
Vlakke sluitplaat in edelstaal voor 
toepassing met TV 550 Easy Adapt  
 
Afmetingen (B × H × D):  
25 × 130 × 3 mm 

WK 550-25 NIEUW 
Hoekvormige sluitplaat voor 
toepassing met TV 550 
 
Afmetingen (B × H × D):  
25 (32) × 130 × 2 mm 

 

 

Technische gegevens TV 550 TV 550 Easy Adapt 

Bedrijfsspanning 24 V DC  

Stroomverbruik 95 mA  

Weerstand tegen inbraak Max. 3000 N  

Instelbereik schootgeleider 4 mm  

Insteldiepte schootgeleider 6 mm  

Afmetingen 
met sluitplaat 
zonder sluitplaat 

(B x H x D) 
77,6 x 20 x 28 mm 
20,0 x 66 x 27 mm 

(B x H x D) 
77,6 x 20 x 28 mm 
23,1 x 66 x 27 mm 

Bedrijfstemperatuur - 15°C.. + 40 °C  

Montage Universeel  

Houdkracht Max. 3000 N  

Stroomopname feedback contact slotstatus 100 mA  

Schakelverbruik bewakingscontact 24 V / 1 A  

Aanbevolen aansluitkabel I-Y(ST) Y4x2x0,6  
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