
De zorg van vandaag
vraagt om een nieuw zorgslot

Patiënten met (een verdenking van) corona, moeten binnen 

zorginstellingen uiteraard afgeschermd worden van de andere 

bewoners. Dat blijkt echter bij patiënten met dementie of 

andere psychische problemen een probleem. Daarom is het 

belangrijk dat deze patiënten ingesloten kunnen worden in hun 

kamer. De wetgever biedt daar ook mogelijkheden voor, maar 

de techniek soms nog niet. We kunnen deze patiënten immers 

niet insluiten door simpelweg een deur op slot te draaien. Dat 

zou bij calamiteiten zoals brand, voor onverantwoorde situaties 

zorgen.

Safe Beveiliging biedt hiervoor de Carelock aan. Een slot dat in 

de zorg zijn waarde al bewezen heeft, doordat het zeer veel 

instellingen kent, maar dat nu in coronatijd ook de ideale 

oplossing blijkt voor het veilig insluiten van (mogelijk) besmette 

patiënten. Het slot is van buitenaf af te sluiten, maar kan zo 

geïnstalleerd worden, dat het zich vanzelf opent bij calamitei-

ten.  De Carelock vraagt om een nadere kennismaking, want ook 

zonder corona blijkt dit slot binnen de zorginstellingen heel veel 

voordelen te hebben.  

 Met Carelock®

bieden we een slot aan

waarmee zorgverlening

in coronatijd  een

beetje gemakkelijk wordt. 



Het Carelock® concept dat Safe Beveiliging aanbiedt, werd 

ontwikkeld om ervoor te zorgen dat cliënten goed en veilig 

worden voorzien van hun voornaamste recht: privacy. Het con-

cept bestaat uit een brandvluchtslot [solenoïd slot] met meer 

dan 14 verschillende instelbare functies.

De zorg kan zorgeloos werken en de cliënt heeft zijn privacy en is 

altijd veilig. Bij brand of calamiteiten is de deur altijd direct open, 

zodat de cliënt kan vluchten en de zorg er direct bij kan om de 

cliënt te helpen. Hulpverleners kunnen dus probleemloos naar 

binnen voor assistentie.

Dit slot is uniek door de Bluetooth-verbinding met een smart-

phone, waardoor de instellingen aangepast kunnen worden aan 

het type zorg en de wensen van de cliënt. De app is gratis en kan 

bij Safe worden aangevraagd.

Safe kan voor u het programmeren van de Carelock verzorgen 

(bijvoorbeeld het 5 minuten sluiten van de deur, als een soort 

van ‘afkoelperiode’ en daarna automatisch ontsluiten), maar dit 

kan ook door uw eigen technische dienst gebeuren.

 Carelock®

Met een simpele  

druk op de knop, 

heeft de cliënt  

privacy



Patiënten en zorgverleners kunnen Carelock bedienen. Patiën-

ten kunnen op hun eigen kamer de privacy-knop indrukken. 

Voor andere bewoners zijn ze dan even niet bereikbaar. Voor 

zorgmedewerkers wél, maar die zien aan de oranje led buiten 

dat privacy gewenst is.

De zorgverleners kunnen het slot ook volledig sluiten. Dat wordt 

binnen en buiten aangegeven met een rood led-licht. Via blue-

tooth kan het slot ook geprogrammeerd worden om bijvoor-

beeld maar een paar minuten afgesloten te laten zijn (denk aan 

een afkoelingsperiode).

Dit slot heeft zeer veel mogelijkheden en laat zich gemakkelijk 

programmeren. Openen kan met een sleutel, maar ook met een 

tag. 

Led buitenzijde en button binnenzijde GROEN

- Het slot is ontgrendeld

• De deurkruk bedient het slot

Led buiten ORANJE en button  GROEN/ROOD

- Het slot is in privacystand gezet door bewoner

- Alleen zorgmedewerkers kunnen met sleutel of  

  tag binnen

Led buitenzijde en button binnenzijde ROOD

- Het slot is afgesloten

- Alleen zorgmedewerkers kunnen met sleutel of  

   tag binnen

 Met Carelock®

bieden we een slot aan

waarmee zorgverlening

in coronatijd  een

beetje gemakkelijk wordt. 



De voordelen van Carelock®

• Veiligheid en comfort voor de cliënt

• Controle over openen en sluiten van 

de deur

• Flexibele bediening en LED signale-

ring

• PRIVACY door de speciaal ontwikkelde 

PRIVACY-stand

• Veiligheid door SKG*** veiligheids-    

beslag[RVS, Aluminium F1 of IROX]

• Aansluiting op uw toegangscontro-

le-systeem of via DOM ENIQ software  

• Controle door mechanische bediening 

van de cilinder met de sleutel

• Vrijheid en veiligheid bij brand of cala-

miteiten

• LED-signalering biedt overzicht voor 

de zorgverlener 

• Flexibiliteit door maatwerk voor func-

ties dankzij instelbare software

• Externe sturing door bijvoorbeeld 

paslezer of toegangscontrole mogelijk

Instelmogelijkheden Carelock®

Via bluetooth programmeert u het slot:

• Vergrendel mogelijkheid on/off

• Privacy mogelijkheid on/off

• Privacy signalering on/off

• Extra sleutelschakelaar bediening on/

off

• Carelock Interface on/off

• Privacy Blokkering on/off

• Vergrendelblokkering on/off

• Automatische Privacy on/off

• WBGEP mode on/off

• Maximum vergrendeltijd on/off

• Vergrendeltijd 0 [seconden]

• Spoelspanningsignalering on/off

• Wifi inschakelen on/off
• Tijdelijke vergrendelstand 0 [secon-

den]

• Privacy naar Rood on/off

• IR sensor on/off

Dit programmeren kan Safe verzorgen 

maar ook uw eigen Technische Dienst.

Safe Beveiliging

Zwolseweg 40/46

2994 LB Barendrecht

088 40 88 800

info@safe-beveiliging.nl

www. safe-beveiliging.nl

40 jaar ervaring met sloten

Safe Beveiliging heeft in 40 jaar tijd een enorme reputatie opgebouwd in de beveiliging van 

bedrijven, scholen,  (zorg)instellingen en huizen. Door de beste producten op dit gebied te 

combineren met doordacht advies, ambachtelijk vakmanschap en échte service, weet ons 

bedrijf zich werkelijk te onderscheiden.

Veel bekende zorginstellingen maken in heel Nederland dan ook graag gebruik van de 

expertise van Safe. Maar ook scholen, woningcorporaties en retailers weten dat Safe veilig-

heid, beveiliging én comfort kan combineren. Safe kijkt altijd naar het geheel. Naar alle 

techniek die voor toegangsbeveiliging nodig is. Dus we bieden ambachtelijk vakmanschap 

maar ook ICT en bedrading. We gaan voor een werkende oplossing. Zeker in de zorg.


