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Robuuste extreme kracht

    

AL2010 / AL2020 / 
AL2030

AL3030 AL3015 
(Alpha II LED)

BR5010 DE2010 / DE2020 / 
DE2030

EC1040 Echo Basic Echo Advance EK5020 / EK5040 / 
EK5025 / EK5045

ST4005 / ST4010 / 
ST4015 / ST4020

Het Tantum motorslot kan gecombineerd worden met de volgende toetsenborden:

Elk M-LOCKS slot staat voor; veiligheid, zekerheid en be-

trouw baarheid. Dit is de basis voor al onze sloten.

Het Tantum motorslot is van een andere orde van grootte 

binnen de huidige markt voor motorsloten.

Het heeft niet alleen een enorme trekkracht maar ook een 

enorme duwkracht. Dat maakt het een uniek robuust slot met 

extreme power!

De al even unieke prijs/kwaliteitsverhouding maakt het een 

multi-inzetbaar slot.

M-LOCKS is al meer dan 30 jaar actief op de markt van high-security sloten. Bij de ontwikkeling van het Tantum 

 motorslot waren we vastbesloten om een uniek slot te maken en hebben we geprobeerd alle opgebouwde kennis  

en kunde in één product te ‘persen’. Er zijn geen compromissen gedaan in materiaalkeuzes, functionaliteit, sterkte  

en zelfs het uiterlijk. Het heeft dan ook veel tijd en inspanning gekost voordat we het punt bereikten waarop we  

tevreden waren. Sindsdien heeft Tantum strenge testprocedures doorlopen, is nu gecertificeerd of wordt gecertifi-

ceerd door ‘s werelds meest vooraanstaande certificeringsinstituten en is nu klaar om zijn waarde voor u te bewijzen. 

We hebben er alle vertrouwen in dat u alle voordelen die het Tantum motorslot u biedt, zult herkennen en waarderen.

5 kg Trekkracht 5 kg Duwkracht 5 kg Trekkracht 5 kg Duwkracht 



   
  

 66,7 mm 

 4
1

,2
 m

m
 

 6
0

,3
 m

m
 

 9,3 mm 

 85,2 mm 

 12,5 mm 

 2
5

,4
 m

m
 

 12 mm slaglengte 

 26,75 mm 

 12,5 mm 

Natuurlijk moet een elektronisch kluisslot betrouwbaar zijn, 

dat is vereiste nummer één. 

Alle onderdelen van het Tantum motorslot zijn van metaal, 

dat maakt het sterker en slijtvaster.

We produceren Tantum geheel zelf, in Nederland. Met een 

100% eindcontrole wordt de betrouwbaarheid en ze ker heid 

van het slot geborgd.

Sterk en betrouwbaar is één, maar het slot moet voor de 

 gebruiker ook gemakkelijk te bedienen zijn. 

Het Tantum motorslot is eenvoudig over het toetsenbord te 

programmeren, dus u heeft geen apart softwarepakket meer 

nodig. Dat maakt het voor iedereen eenvoudiger. 

Last but not least: het Tantum motorslot is ook verkrijgbaar in 

een anti drill uitvoering, dus voorzien van boorbescher ming.

Certificering

VdS Klasse 2
SBSC Class B (SS3880:2015)
A2P Class B
EN 1300 Class B
IMP Klasa wyrobu -B-

Artikelnummers

09100000 Tantum Basic
09101000 Tantum Basic anti drill
09200000 Tantum MLS
09201000 Tantum MLS anti drill

Betrouwbaar en gebruiksvriendelijk
MECHANISCH

Tantum Basic / 
Tantum Basic 
anti drill

Tantum MLS / 
Tantum MLS 
anti drill

Openen Automatisch Automatisch

Sluiten Automatisch / 
Push to Close

Automatisch / 
Push to Close

Blokkeerelement Motor Motor

Bevestigingsmaten Standaard Standaard

Mogelijke montageposities 4 4

ELEKTRONISCH

Tantum Basic / 
Tantum Basic 
anti drill

Tantum MLS / 
Tantum MLS 
anti drill

Stroomvoorziening 9V Alkaline Duracell, Procell 
of Energizer blokbatterijen
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Codes 2 
(6 cijferig)

Tot 10 
(6 of 7 cijferig)

Managercodes 1 1

Gebruikercodes 1 Tot 9

Openingsvertraging / 
Open venster

01-99 min / 
01–19 min

01-99 min / 
1-19 min

Signaal zwakke batterij Ja Ja

Regelbaar volume Ja Ja

Stil alarm Ja Ja

Dual mode - Ja

Audit 
200 gebeur te nissen - Ja

Manipulatieblokkering Na 4 foutieve ingaves, 
5 minuten blokkeerperiode



Hoofdkantoor

M-LOCKS B.V.

Vlijtstraat 40

7005 BN Doetinchem

Nederland

Tel.: +31 (0)314 376 876

sales@m-locks.com

Verkoopkantoor

M-LOCKS AB

Partihandlarvägen 47, 2 tr.

12044 Årsta

Zweden

Tel.: +46 (0)8 746 06 30

info@m-locks.se

Verkoopkantoor Zuid Oost Azië

MLOCKS South East Asia Sdn. Bhd.

57, Jalan SS 7/2

Kelana Jaya

47301 Petaling Jaya

Selangor

Malaysia

Tel.: +6017 486 3793

faiz.rais@m-locks.com

Vragen? 
We helpen u graag!

Stuur een e-mail naar: 
sales@m-locks.com 
of bel
+31 314 376 876

Ons M-LOCKS team 
staat voor u klaar.


