
Brandveiligheids-opslagkasten volgens 
o.a. EN 14470-1 voor opslag van 
gevaarlijke stoffen en chemicaliën.

 Brandveiligheids-opslagkast voor 
gevaarlijke stoffen behorende tot 
de ADR klasse 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 
5.2, 6.1 en 8

 Uitvoering overeenkomstig  
NEN-EN-14470-1 (PGS 15, CPR 
15, ARAB, CODEX, VLAREM)

 Getest en gecertificeerd volgens 
NEN-EN 14470-1 inclusief 
pictogrammen/symbolen conform 
ISO 3864

 Met o.a. automatisch sluitende 
deuren, luchttoevoer- en afvoer  
en opvangbakken

MILIEU & VEILIGHEID



2MILIEU & VEILIGHEID
MB Safety B.V.
Zernikestraat 12 
NL - 2991 XS Barendrecht

+31 (0) 180 555 200 
sales@mbsafety.nl mbsafety.nl © 2020 MB Safety B.V.

Brandveiligheids-opslagkast voor opslag gevaarlijke stoffen, behorende tot de ADR-klasse: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 

en 8. Deur(en) automatisch sluitend en afsluitbaar met cilinderslot(en). Getest en gecertificeerd volgens NEN-EN 

14470-1 (PGS 15, ARAB, CODEX, VLAREM, DIN 12925-1). Luchttoevoer- en afvoer aan bovenzijde kast (ø 75 mm). 

Opvanglegborden per 32 mm in hoogte verstelbaar. Maximum belasting legborden 75 kg verdeelde last. Inclusief 3 

opvanglegborden van 27 liter en en 1 bodemopvangbak van 55 liter. Kleur: Geel (RAL 1004) of Lichtgrijs (RAL 7035).

Veiligheidskasten met draaideur(en)

 Brandveiligheids-opslagkast voor gevaarlijke stoffen

 30 minuten brandwerend volgens NEN-EN 14470-1

 Voorzien van cilinderslot

F30.197.60-N geel F30.197.60-N grijs

Optioneel

Afsluitbaar binnenvak en andere accessoires op aanvraag.

Elektronische kluissloten van Sargent & Greenleaf, zie laatste pagina van deze brochure.

Artikelnummer Model
Buitenmaten 
(H B D) in mm

Binnenmaten 
(H B D) in mm Kg Liters

770100011 F30.197.60-N geel 1960   600  600 1650   530   505 200 441

770100011 F30.197.60-N grijs 1970    600  600 1650   530   505 200 441

770100021 F30.197.120-N geel 1970  1200  600 1650  1130  505 280 942

770100021 F30.197.120-N grijs 1970  1200 600 1650  1130  505 280 942
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MB Safety® is sinds 2007 exclusief importeur van de gerenommeerde (kluis)sloten fabrikant Sargent & 

Greenleaf (S&G). S&G produceert mechanische en elektronische cijfercombinatiesloten die wij standaard in ons 

leveringsprogramma hebben opgenomen en beschikbaar zijn als optie op bijna alle brand- en inbraakwerende kluizen 

in ons assortiment. Ook voor vervanging op bestaande kluizen worden deze breed toegepast. Kluissloten van Sargent 

& Greenleaf zijn zeer onderscheidend door eenvoud van het gebruik, unieke mogelijkheden en de hoge kwaliteit en 

betrouwbaarheid.

Alle elektronische kluissloten hebben nagenoeg dezelfde wijze van programmeren, zijn volledig via het toetsenbord 

te bedienen en hebben dus geen speciale hulpmiddelen nodig. Het vervangen van de batterij kan altijd vanaf de 

buitenkant worden gedaan en de sloten geven tijdig waarschuwingen af als de spanning aan het dalen is.  Bij het 

vergrendelen wordt een piepsignaal ter bevestiging van succesvolle sluiting gegeven. Hieronder de basiskenmerken 

van de elektronische kluissloten met Europese certificeringen.

Sargent & Greenleaf elektronisch kluisslot ‘Spartan’
Het elektronische kluisslot ‘Spartan’ van S&G is een veel toegepast elektronisch kluisslot. Dit gecertificeerde slot is het instapmodel 

van S&G en heeft alle functionaliteiten voor een eenvoudig, doeltreffend en betrouwbaar gebruik. De Spartan is beschikbaar als 

Pivotbolt en D-Drive (met draaibaar toetsenbord).

Basis kenmerken:

 Gecertificeerd EN 1300-A

 1x Mastercode

 1x Gebruikerscode

 Management Reset Code

 Uitvoering Pivotbolt en D-Drive

Sargent & Greenleaf elektronisch kluisslot ‘Titan’
De serie kluissloten ‘Titan’ zijn ECB-S gecertificeerde kluissloten met veel aanvullende functies vergeleken met het model Spartan. 

Zo heeft de Titan naast een Mastercode ook een Supervisorcode (kan ook gebruikerscodes maken/verwijderen) en meerdere 

gebruikerscodes. Daarnaast is het mogelijk tijdvertraging te programmeren tot maximaal 99 minuten. Hiermee is de Titan een bijzonder 

compleet kluisslot voor professioneel gebruik. De Titan is beschikbaar als Pivotbolt en D-Drive (met draaibaar toetsenbord).

Basis kenmerken:

 Gecertificeerd EN 1300-B

 1x Mastercode

 1x Supervisorcode

 8x Gebruikerscode

 Tijdvertraging programmeerbaar

 Management Reset Code

 Uitvoering Pivotbolt en D-Drive

Spartan D-Drive

Titan D-Drive

Spartan Pivotbolt

Titan Pivotbolt

mailto:sales%40mbsafety.nl?subject=Documenten-%20en%20ladensafes%20brochure
mailto:sales%40mbsafety.nl?subject=Documenten-%20en%20ladensafes%20brochure
mailto:sales%40mbsafety.nl?subject=Brand-%20en%20inbraakwerende%20kasten%20catalogus


4MILIEU & VEILIGHEID
MB Safety B.V.
Zernikestraat 12 
NL - 2991 XS Barendrecht

+31 (0) 180 555 200 
sales@mbsafety.nl mbsafety.nl © 2020 MB Safety B.V.

Sargent & Greenleaf elektronisch kluisslot ‘USB Audit’ NIEUW!
De ‘USB Audit’ kluissloten zijn de nieuwste aanwinst van Sargent & Greenleaf. De unieke kenmerken van dit nieuwe slot zijn het grote 

aantal gebruikers en de mogelijkheid om met behulp van de USB connectie de historie van het slot te analyseren. De audit laat maar 

liefst de laatste 1.000 handelingen zien gespecificeerd per gebruiker. Vanzelfsprekend is tijdvertraging programmeerbaar en heeft het 

slot alle andere vertrouwde functies zoals batterijstatus meldingen, optische en akoestische meldingen en manipulatieblokkering. De 

USB Audit is bijzonder geschikt voor bedrijven en instellingen waar hoge eisen worden gesteld aan het toegangsbeleid en beheer met 

registratie noodzakelijk is. De USB Audit is beschikbaar als Pivotbolt en D-Drive (met draaibaar toetsenbord).

Basis kenmerken:

 Gecertificeerd EN 1300-B

 1x Programmeercode (t.b.v. audit)

 3x Managercode

 6x Supervisorcode

 20x Gebruikerscode

 Tijdvertraging programmeerbaar

 1.000 handelingen uitleesbaar

 Management Reset Code

 Uitvoering Pivotbolt en D-Drive

Sargent & Greenleaf elektronisch kluisslot ‘6124’
Model ‘6124’ is een gecertificeerd kluisslot met motorschoot en al jarenlang het vertrouwde elektronische cijferslot van S&G. Het slot 

heeft een Mastercode, Supervisorcode (kan ook gebruikerscodes maken/verwijderen) en meerdere gebruikerscodes. Daarnaast is het 

mogelijk tijdvertraging te programmeren tot maximaal 99 minuten. Model 6124 is een bijzonder compleet kluisslot voor professioneel 

gebruik en door de motoraandrijving toepasbaar in vrijwel alle kluizen en kluisdeuren.

Basis kenmerken:

 Gecertificeerd EN 1300-B

 1x Mastercode

 1x Supervisorcode

 8x Gebruikerscode

 Tijdvertraging programmeerbaar

 Management Reset Code

 Uitvoering met motorschoot

Sargent & Greenleaf elektronisch kluisslot ‘IP-series’
De IP-series van S&G bieden de functies die model 6124 heeft met twee bijzondere aanvullingen. De IP-series kunnen met behulp van 

een netwerkaansluiting op afstand worden beheerd en gecontroleerd. Zo zijn alle functies te programmeren via IP en zijn ook de laatste 

500 handelingen als audit beschikbaar. De IP-series zijn bij uitstek geschikt voor instellingen en bedrijven met hoge veiligheidseisen 

en veel verschillende locaties.

Basis kenmerken:

 Gecertificeerd EN 1300-B

 1x Mastercode

 1x Supervisorcode

 8x Gebruikerscode

 500 handelingen uitleesbaar

 Met IP-connectie

 Management Reset Code

 Uitvoering met motorschoot

IP-series

Model 6124

USB Audit
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