Veiligheidscilinder DOM RS-SIGMA

Omschrijving
De Euro-profielcilinders DOM RS-Sigma voldoen aan de norm, DIN EN 1303:2005-04 sluitveiligheidsklasse 6
en weerstandsklasse 2 tegen uitboren,
Zij zijn uitgerust met 6 axiaal in 1 rij geplaatste vergrendelstiftparen en maximaal 12 revisiestiften in 2 rijen
schuin geplaatst, drukveren uit staalbrons. Minstens 19-voudige autorisatiecontrole per afzonderlijke sleutel.
Elke cilinder heeft drie eigen getande sleutels met merkbeveiliging, met twee paracentrische profielniveaus.

Materiaal
De standaardlengte is 61 mm. De cilinderlengte is aan te passen aan de deurdikte, inclusief de beslagdikte. De
cilinders zijn verlengbaar per 5 mm per zijde.
Eén van de stiften is uitgerust met stalen kern in een hardbronzen ommanteling als inboorbeveiliging. De
ommanteling beschermt de sleutels uit nieuwzilver tegen slijtage.
De cilindermantel en -kern zijn elk langs beide zijden voorzien van 1 vaste, geharde stalen stift als
inboorbeveiliging.
Het gebruik van het picking-pistool, of andere aftastwerktuigen zoals slagsleutel wordt verhinderd door twee
speciale anti-slagstiften per cilinderzijde.
Gewelfde kernkop met trechtervormige sleutelgang en kernkopgleuf.
Uitvoering
Een eigendomscertificaat wordt meegeleverd. Op vertoon van dit certificaat kunnen bijkomende cilinders en
nieuwzilver sleutels nabesteld worden. Nabestelling van originele sleutels uit nieuwzilver moeten binnen de 5
werkdagen mogelijk zijn.
De cilindermantel en kernen zijn uit massief messing mat vernikkeld
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Het cilinderhuis bestaat uit 2 halve profielcilinders en golvend verbindingselement uit edelstaal.
Hierdoor bezit de cilinder een 2,2 ton grote weerstand tegen het uittrekken.
VdS klasse A.
De cilinder is langs de buitenzijde met elke passende sleutel steeds bedienbaar wanneer een sleutel aan
de binnenzijde steekt.
De combinatie wordt geleverd met bijbehorende software voor het sleutelbeheer.
De combinatie wordt geleverd met sleutelkast en sleutelhangers met voorgedrukte etiketten volgens de
nummers op het sluitplan.
De brievenbussen worden uitgerust met hefboomcilinder passend in het sluitplan.
De meubels worden uitgerust met opzetsloten met verwisselbare cilinders al of niet met draaistangen
naargelang de hoogte van de deuren passend in het sluitplan.
De ramen worden uitgerust met een venstergreep met vierkantstift 7 mm en ingebouwde profielcilinder
passend in het sluitplan.

