K2100

Inbouwcilinder voor oplegsloten

Duwcilinder
K2900

K3700 - K3701

Duwcilinder

Cilinder hangslot

K3700 lengte beugel 38mm
K3701 lengte beugel 80mm

Schroefcilinders
K2400

K2401

K2500

K2400 diameter kop zonder rozet 34mm

K2401 diameter kop met rozet 40mm

K2500 diameter kop 29mm

Schroefcilinder met sluitlip

Schroefcilinder met sluitlip

Schroefcilinder

K25EL

Schroefcilinder met
elektrisch contact
Europrofiel DIN-cilinders worden gebruikt
in sloten DIN Standaard 18251.
Samenstelling
Stator			
Messing
Rotor			
Messing
Beschikbare afwerkingen
• Mat vernikkeld
• Blinkend koper
K25EL diameter kop met rozet
29mm, elektrisch contact naar keuze
instelbaar als pulscontact of als
blijvend contact

ASSA ABLOY nv
Heide 9
B-1780 Wemmel
T: +32 2 247 79 11
F: +32 2 216 17 49
info@assaabloy.be
www.assaabloy.be

Meer veiligheid,
meer vrijheid
met de MP83

Hangslot
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Inbouwcilinder

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Alle belangrijkste troeven verzameld in één systeem:
•
•
•

Uitstekende mechanische veiligheidskenmerken
DUO-functie als optie

Nood- en gevarenfunctie biedt
de mogelijkheid om de sleutel te
gebruiken vanaf de buitenzijde , zelfs
als er een sleutel aanwezig is aan de
binnenzijde.

Veren en nokken die zorgen voor
het al dan niet vergrendelen van de
zijdelingse blokkeerbalk.

•
•
•
•
•

•

De cilinders zijn vervaardigd uit geprofileerd, massief messing MS58,
uitvoering mat vernikkeld, basislengte 60mm
De cilinder bevat per sleutelkanaal 5 verticale sleutel- en tegenstiften
uit nieuwzilver plus veren in fosforbrons
Veren en nokken zorgen voor het al dan niet vergrendelen van de
zijdelingse blokkeerbalk
De aanboorbeveiliging wordt versterkt door het inbrengen van
bijkomende hardmetalen stiften in cilinderkern en cilinderhuis en
door het uitvoeren van de buitenste kernstiften in gehard staal
De cilinder kan daarenboven uitgerust worden met een stalen
veiligheidsbeslag die de cilinder beschermt tegen uittrekken en/of
doorzagen
Elke cilinder wordt standaard geleverd met 3 sleutels met
patentbescherming tegen namaak tot 2028
De drie-zonale sleutel in nieuwzilver is voorzien van gevarieerde
bijkomende zijdelingse profielen
De specifieke vorm van de infrezing in de bovenribbe van de sleutel
biedt een groot aantal combinatiemogelijkheden en een hoog
veiligheidsniveau tegen het technisch en ongeoorloofd namaken van
de sleutel
Sleutelplannen van toepassing op de MP83: hoofdsleutel, centraal
sluitsysteem met hoofdsleutel en sluitsysteem met hoofdsleutel en
groepsleutels

Europrofiel cilinders
K4700

K44EL - K45EL

K4794 - K4894

K4795 - K4895

Profielcilinder
De drie-zonale sleutel in
nieuwzilver is voorzien
van gevarieerde
bijkomende zijdelingse
profielen.

Gehard stalen stiften versterken
de aanboorbeveiliging van de
cilinderkern en het cilinderhuis.

Per sleutelkanaal bevat de
cilinder 5 verticale sleutel- en
tegenstiften uit nieuwzilver,
alsook veren in fosforbrons.

Verschillende maten
A = Totale lengte
B = Lengte buitenzijde
C = Lengte binnenzijde
De lengte (A) van de cilinder is
minstens 60mm.
Verlenging per 5mm vanaf
30mm.
B/C:

30 (Basislengte zonder verlenging)
35
50
40
55
45
60
		
...

Profielcilinder met ruitvormige knop

Halve profielcilinder
(verstelbare nok)

Profielcilinder met ringknop

K4799 -K4899

Profielcilinder met vijflobbige
zwarte kunststof knop

