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Medicart vergrendeling

De mogelijkheid om medicatiekarren af te sluiten en controle op de toediening van medicatie 
worden steeds belangrijker. Belintra biedt verschillende oplossingen om aan deze vergrendelingsnoden te 
beantwoorden

❱❱❱❱ 1. Elektronisch cijferslot

Deze vergrendeling kan enkel toegepast worden op de Medicart Rolluik. De 
drukknop en het elektronisch cijferslot bevinden zich net onder het werkblad.

Openen gebeurt door het ingeven van een 4-cijferige code. Het 
elektronisch cijferslot kan met een set batterijen tot 80.000 keer gebruikt 
worden. De batterijstatus kan opgevraagd worden met de zwarte drukknop 
in het slot. Wanneer de batterijen leeg zijn kan de wagen alsnog geopend 
worden met een noodsleutel.

❱❱❱❱ 2. Keypad

Deze vergrendeling is geschikt voor Medicart Lades en Medicart Lades 
Small. Het keypad is ergonomisch geïntegreerd in de opstaande rand van het 
kunststof werkblad. De lades worden geopend door het ingeven van een 
4-cijferige code. De lades sluiten kan automatisch na een bepaalde 
gedefinieerde tijd of manueel door dezelfde code opnieuw in te voeren.
Er is batterij-indicatie aanwezig die aangeeft wanneer de batterij aan 
vervanging toe is. Mocht de batterij volledig opgebruikt zijn, dan zijn de lades 
alsnog te openen via noodopening, maar niet meer te sluiten.

❱❱❱❱ 3. Badgeslot

Het badgeslot kan gebruikt worden op Medicart Lades en Medicart Rolluik. 
Het slot is te programmeren met bijhorende sleutel-set. Verschillende 
werkingsmodi zijn mogelijk. Een “Autoclose” functie is beschikbaar op aanvraag.

Compatibel met alle RFID ISO 14443A technologieën (bv. Mifare) en 
NFC. Er zijn tot 20.000 openingen per batterij mogelijk. LED’s geven de 
programmatiestatus, acties en batterijstatus weer.

❱❱❱❱ 4. USB-gestuurde sluiting

Het slot kan gebruikt worden op Medicart Lades en Medicart Lades Small 
en wordt in dit geval via een USB-connectie aangestuurd. Twee eenvoudige 
commando’s zorgen voor het openen en sluiten. Voor deze vergrendeling zijn 
een Belintra Power Pack en IT materiaal nodig. Voor meer info: zie product 
sheet Medicart IT.
Onze laatste nieuwe wagens kunnen in twee zones worden afgesloten. Dit 
betekent dat de ene ‘zone’ lades, los van andere ‘zone’ lades kan worden 
ontgrendeld. Zo kan de toegang tot bepaalde lades beperkt worden voor de 
ene zorgverstrekker en krijgt de andere zorgverstrekker volledige toegang.
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❱❱❱❱ Overzichtstabel

Type slot
Type Medicart Toegangsmethode

Loggen
gebruikers

Afsluitbare 
zones

Type
batterij

Lades Lades Small Rolluik Cijfercode Badge PC

1. Elektronisch 
cijferslot

- -   - - - 1 2 x AA

2. Keypad   -  - - - 1
LR25-2 

(27Ah – 6V) 
batterij

3. Badgeslot  -  -  - ** 1
Battery Pack van

leverancier

4. USB-
gestuurd*   - - -   2

Belintra
Power Pack

* Belintra Power Pack + ICT materiaal nodig (PC, thin client, all-in-one, laptop)

** Mits aankoop extra kit

❱❱❱❱ Flexibele configuratie

Bij de configuratie van de wagens kan u bepalen welke lades vergrendeld moeten 
worden en dus voorzien worden van een sluitingsmechanisme. De gekozen lades 
worden samen ontgrendeld en samen opnieuw vergrendeld.

Mocht een lade open blijven na vergrendeling, zal deze bij het dichtschuiven alsnog 
automatisch afgesloten worden.

❱❱❱❱ Bescherming mechanische onderdelen

Alle mechanische onderdelen worden binnen de wagen afgeschermd om te vermijden 
dat deze geblokkeerd raken mocht er achteraan iets uit de lades vallen.

❱❱❱❱ Noodopening

Er is altijd een noodopening mogelijk indien er een uitval is door een technisch defect.

❱❱❱❱ Algemene kenmerken vergrendeling lades
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