
ELLcam® lockersloten

ELL-CAM 2.0 ELL-CAM Card
Dit lockerslot combineert de functies van wisselende gebruikers en één vaste 

gebruiker in één uitvoering. De beheerder bepaalt de functie van het slot. Een 

beheerder kan het slot met een elektronische sleutel overrulen door middel van een 

mastercode en/of een masterkey. Ook is er een ‘timerfunctie’ instelbaar via software 

en kabel. De behuizing is van sterk zwart Makrolon®. 

Dit Lockerslot voor wisselende gebruikers is eenvoudig in gebruik en beheer.  

De gebruiker bediend het slot met zijn eigen Mifare transponder. Een beheerder  

kan met een mastercard het slot beheren en overrulen.

Technische specificaties

Type : ELL-cam codeslot
Systeem :  wisselende, 1 vaste of wisselende gebruiker met beperkte tijd
Aantal handelingen : 20.000
Modellen : Zwart. Horizontaal en verticaal
Bestelnummer :  (zwart verticaal) 57101141-ELL-V 

(zwart horizontaal) 57101141-ELL-HR of HL

Technische specificaties

Type : ELL-cam cardslot
Systeem : wisselende gebruikers
Aantal handelingen : 10.000
Modellen : Zwart. Verticaal Mifare®

Bestelnummer : (zwarte uitvoering Mifare®) 06102122-ELL-V

Accessoires en onderdelen Montage

Sluitlippen Eenvoudige montage
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Verwijder oude Camlock

Klaar voor gebruik

9V

Resistorx bit Resistorx schroef Gebruikssticker

Mifare®
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ELL-CAM Classic EOL-CAM Classic ESL-CAM Classic

Algemene specificaties

Dit Lockerslot voor wisselende gebruikers is eenvoudig in gebruik en beheer.  

De gebruiker maakt zijn eigen 4-cijferige gebruikerscode aan. Een beheerder kan 

met een ‘kijk’code en met een ‘wis’code het slot overrulen.

Dit Lockerslot voor één vaste gebruiker is eenvoudig in gebruik en beheer.  

De gebruiker maakt zijn eigen 4-cijferige gebruikerscode aan. Een beheerder  

kan met een mastercode het slot overrulen.

Dit Lockerslot voor vijf vaste gebruikers is eenvoudig in gebruik en beheer. De 

gebruiker krijgt van de beheerder zijn 5-cijferige gebruikerscode. Een beheerder kan 

met een programmeercode, een ‘kijk’code en met een ‘wis’code het slot beheren en 

overrulen.

Eigenschap ELL-cam Classic ELL-cam 2.0

Stroomverzorging 1 x 9 volt blokbatterij 3 x AAA batterijen

Aantal handelingen 15.000*(code)  
10.000 (card)

15.000* (code)  
10.000 (card) 20.000 (2.0)

Batterij positie Beveiligd Beveiligd

Batterij wissel Zonder demontage slot Zonder demontage slot

Code veld Vlak Inductief

Te overrulen door 
master-code/card

Ja Ja en met E-sleutel

Behuizing Giet aluminium Zwart Makrolon®

Cilinderkern Vol messing Vol messing

Diameter cilinder 18 mm 18 mm

Deurdikte 0.1-19 mm 0.1-19 mm

Compatible with Eurolocks/camlocks Eurolocks/camlocks

Vergrendeling door Sluitlip Sluitlip

Verende greep Ja Ja

Afwerking Zwart of zilver Zwart

Speciale torx/snake 
bevestigingschroef

Ja Ja

Toepassing Lockers en sleutelkasten Lockers en sleutelkasten

Productie

Garantie 2 jaar 2 jaar

Private label Mogelijk Mogelijk

Pictogram sticker Leverbaar Leverbaar

Testrapport Beschikbaar Beschikbaar

*Afhankelijk van omgevingsfactoren

Technische specificaties

Type : ELL-cam codeslot
Systeem : wisselende gebruikers
Aantal handelingen : 15.000
Modellen : Blauw en zwart. Horizontaal en verticaal
Bestelnummer :  (blauw verticaal) 06101101-ELL-V  

(zwart verticaal) 06101102-ELL-V 
(blauw horizontaal) 06101101-ELL-HR of HL  
(zwart horizontaal) 06101102-ELL-HR of HL

Technische specificaties

Type : EOL-cam codeslot
Systeem : 1 vaste gebruiker
Aantal handelingen : 15.000
Modellen : Blauw en zwart. Horizontaal en verticaal
Bestelnummer :  (blauw verticaal) 06101101-EOL-V 

(zwart verticaal) 06101102-EOL-V 
(blauw horizontaal) 06101101-EOL-HR of HL 
(zwart horizontaal) 06101102-EOL-HR of HL

Technische specificaties

Type : ESL-cam codeslot
Systeem : 5 vaste gebruikers
Aantal handelingen : 15.000
Modellen : Blauw en zwart. Horizontaal en verticaal
Bestelnummer :  (blauw verticaal) 06101101-ESL-V 

(zwart verticaal) 06101102-ESL-V 
(blauw horizontaal) 06101101-ESL-HR of HL 
(zwart horizontaal) 06101102-ESL-HR of HL
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