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DOM ix Saturn

Optioneel:

Ontdek een nieuwe kwaliteitsdimensie op het gebied van

mechanische sluitsystemen!  DOM ix Saturn bereikt een

veiligheidsstandaard die de maatstaven op een hoger

niveau brengen. In het bijzonder biedt het systeem ook de

mogelijkheid zeer grote sluitsystemen uit te voeren.

Natuurlijk kan het mechanische basissysteem met elektro-

nische componenten worden uitbreid teneinde mechani-

sche en elektronische voordelen te verenigen: geheel vol-

gens de individuele eisen van de klanten.

Er zijn veel krachtige argumenten om DOM ix Saturn een

echte veiligheidsster te noemen – voor toepassing als

complex sluitsysteem of als gecertificeerde cilinder (Set)

voor eensgezinswoningen.

D O M  I X  S AT U R N

Onbegrensde 
mogelijkheden

Standaard boorbeveiliging

Breekbeveiliging

Kopieerbeveiliging

DOM veiligheidscircuit
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In detail

Meenemer

9 vergrendelstiften van messing/gehard staal
Bieden forceer- en manipulatiebeveiliging tegen 
diverse openingsmethodes 

Verhoogde boorbeveiliging
Elementen van hardmetaal of gehard staal

Veren
Deel van de vergrendelstiften; ze zorgen ervoor dat de 
stiften op de juiste sluitpositie vallen

Rolfunctiestift
Sluitautorisatie alleen in verbinding met het zwevende 
roller disc in de sleutel

Onder 45° zwevend gelagerde roller disc
Hoogste kopieerbeveiliging

Complexe codering in de sleutel
Bemoeilijkt het namaken van sleutels

Sleutel van nieuwzilver
Corrosievrij en slijtagearm

Uw voordelen van het sluitsysteem

Eensgezinswoningen met extra veiligheids -
behoefte, appartementen, middel/zeer grote
bedrijven, openbare gebouwen

Toepassingen

Grootst mogelijke technische sleutelkopieer -

beveiliging 

Het mobiele blokkeerelement in de sleutel 

verhindert sleutelduplicatie.

Hoge manipulatiebeveiliging 

Door de 24-voudige autorisatiecontrole per sleutel

biedt de cilinder een maximale weerstand.

SKG*** goedgekeurd (modulair)

Het sluitsysteem voldoet aan de eisen van het onaf-

hankelijke certificatieinstituut met betrekking tot

grootst mogelijke beveiliging tegen inbraak- en for-

ceerpogingen (op aanvraag verkrijgbaar).

Voorwaarde volgens VdS norm. 

Ook verkrijgbaar als gecertificeerde cilinder(set)

2 x 3 sleutels, omcodeerbaar, 2in1


