Uitmeten,
definiëren en
bedienen

Clever bedienen, zonder sleutels

Uitmeten en kiezen van de juiste cilinder.

Cilinderbevestigingsschroef

Voorafgaand aan het bestellen van de
cilinder moet eerst de benodigde cilindermaat worden uitgemeten. Er zijn een
buiten- en een binnenmaat nodig. Erwordt
gemeten met de maatstok of het sjabloon
van de liniaal vanaf het midden van de
bevestigingsschroef tot aan het einde van
de afdekking.
De cilinder is verkrijgbaar in stappen van
5 mm. Bijvoorbeeld 35 of 40 mm. Het
cilinderhuis moet zo uitgelijnd mogelijktegen de deur aan liggen. Wanneer u buiten
een lengte van 38 mm meet, kunt u het
best een cilinder van 40 mm buitenlengte
bestellen (VdS staat een tot 3 mm uitstekende cilinder toe).
Wanneer u de maten heeft,
kunt u de passende cilinder kiezen.

Deze digitale cilinder is in uiteenlopende
varianten verkrijgbaar. Bijvoorbeeld als
versie met toegangscontrole, voor deuren
met meerpuntssluiting en beslagen met
kerntrekbeveiliging.

Bevestigingsschroef

Buitenmaat

Als halve cilinder is hij een goede optie
voor het gebruik in bijv. garagedeuren of
kluisjes.

Binnenmaat
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Over Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale pionier
op het vlak van veiligheid en beveiliging, met
toonaangevende merken als CISA®, Interflex®, LCN®,
Schlage®, SimonsVoss® en Von Duprin®. Allegion
concentreert zich op de beveiliging van deuren en
entrees en biedt veelzijdige oplossingen aan voor
particuliere huishoudens, bedrijven, scholen en
andere instellingen. Allegion behaalt een omzet
van 2 miljard VS-dollar en verkoopt zijn producten
in bijna 130 landen. Meer informatie vindt u op
www.allegion.com.

