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SKG 
Maximale Veiligheid
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Maak het leven van de 
inbrekers zwaar!

Uitleg over de SKG certificering: 

**
De SKG beoordeling geeft de mate van veiligheid aan 
overeenkomstig de Nederlandse norm NEN 5089. Deze 
norm heeft onder andere betrekking op de duurzaamheid 
en corrosie weerstand van producten. De gecertificeerde 
cilinders maken 40.000 sluitcombinaties mogelijk en bie-
den volgens de norm 3 minuten lang voldoende weerstand 
tegen inbraak. SKG gecertificeerde sloten zijn standaard 
uitgerust met hardstalen rolstiften in de nachtschoot of 
hebben een hardstalen anti-boorplaat. Hierdoor ontstaat 
een extra bescherming tegen elke poging om de nacht-
schoot door te zagen, door te boren of af te breken. 

***
Dit is de hoogste klasse van de SKG certificering. De 
gecertificeerde cilinders zijn tenminste 5 minuten bestand 
tegen inbraak volgens de Nederlandse norm NEN 5089. 
Deze gecertificeerde cilinders zijn bovendien voorzien van 
een afbreekbeveiliging en van een cilindertrekbeveiliging.

De WILKA-productportefeuille beantwoordt optimaal aan 
de gestegen veiligheidseisen in de markt. Zowel in de par-
ticuliere als zakelijke objectomgeving, maar ook voor kan-
toor- en bedrjfsgebouwen zijn perfecte oplossingen voor 
tal van sluitproblemen beschikbaar.

WILKA verricht voortdurend research op het gebied van 
de mechanische, mechatronische en elektronische veilig-
heidstechniek. Consequente vertaling van de eisen op de 
markt en een permanente uitwisseling van ervaring, infor-
matie en ideeën werken kwaliteitsverhogend door in de 
WILKA-productstandaard Made in Germany, hoge kwa-
liteit en duurzame betrouwbaarheid van onze producten 
blijven onze verplichting.

Maximale Veiligheid
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individuele oplossingen in de vorm van sluitsystemen ...
... of een gecertificeerde individuele sluiting
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Standaard cilinder

Technische gegevens

 6 blokkeerstiften van gehard speciaalstaal 

 Speciale stiften in de behuizing en de kern als extra uitboor- en kerntrekbeveiliging

 Diaboolstiften als picking-beveiliging

 Basislengte 030/030 resp. 000/030

 Sferische cilinderkern voor exacte sleutelgeleiding

 Leverbaar als dubbel-, half-, knopcilinder en als Cilinder met nood- en gevarenfunctie

 FZG-uitvoeringen (met vrijloop) optioneel

COMBINEERBAAR
!
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Verticaal systeem TH6

Technische gegevens

 6 blokkeerstiften van gehard speciaalstaal

 Speciale stiften in de behuizing en de kern als extra

  uitboor- en kerntrekbeveiliging

 Diaboolstiften als picking-beveiliging

 Basislengte 030/030 resp. 000/030

 Sferische cilinderkern voor exacte sleutelgeleiding

 Leverbaar als dubbel-, half-, knopcilinder en als Cilinder       

  met nood- en gevarenfunctie

 FZG-uitvoeringen (met vrijloop) optioneel

 Gepatenteerd, conventioneel sluitsysteem-profiel

 Max. 3 extra zijdelingse sperelementen

  Maximale kopieerbeveiliging van de sleutels door 

  Protector-stiftenpaar

 1 SV-speciaalstift in de behuizing

 Patentlooptijd tot 2025

COMBINEERBAAR
!
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Horizontaal keersleutel- systeem 3VE

COMBINEERBAAR
!

Technische gegevens

 6 blokkeerstiften van gehard speciaalstaal

 Speciale stiften in de behuizing en de kern als extra

  uitboor- en kerntrekbeveiliging

 Diaboolstiften als picking-beveiliging

 Basislengte 030/030 resp. 000/030

 Sferische cilinderkern voor exacte sleutelgeleiding

 Leverbaar als dubbel-, half-, knopcilinder en als Cilinder       

  met nood- en gevarenfunctie

 FZG-uitvoeringen (met vrijloop) optioneel

 Gepatenteerd, conventioneel keersleutel-profiel

 Max.12 taststiften in twee extra niveaus

 Maximale kopieerbeveiliging van de sleutels door 

  Protector-stiftenpaar

 1 SV-speciaalstift in de behuizing

 Patentlooptijd tot 2025
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Klantprofiel I Sluitsystemen - Carat P1

COMBINEERBAAR
!

Technische gegevens

 6 blokkeerstiften van gehard speciaalstaal

 Speciale stiften in de behuizing en de kern als extra

  uitboor- en kerntrekbeveiliging

 Diaboolstiften als picking-beveiliging

 Basislengte 030/030 resp. 000/030

 Sferische cilinderkern voor exacte sleutelgeleiding

 Leverbaar als dubbel-, half-, knopcilinder en als Cilinder       

  met nood- en gevarenfunctie

 FZG-uitvoeringen (met vrijloop) optioneel

 Patentlooptijd tot 2025

 Sleutel met eigen tekst of logo

 Maximale kopieerbeveiliging van de sleutels door 

  Protector-stiftenpaar in sleutel en cilinderkern
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Klantprofiel I Sluitsystemen  - PR 100

COMBINEERBAAR
!

Technische gegevens

 6 blokkeerstiften van gehard speciaalstaal

 Speciale stiften in de behuizing en de kern als extra

  uitboor- en kerntrekbeveiliging

 Diaboolstiften als picking-beveiliging

 Basislengte 030/030 resp. 000/030

 Sferische cilinderkern voor exacte sleutelgeleiding

 Leverbaar als dubbel-, half-, knopcilinder en als Cilinder       

  met nood- en gevarenfunctie

 FZG-uitvoeringen (met vrijloop) optioneel

 Patentlooptijd tot 2025

 Sleutel met eigen tekst of logo

 Maximale kopieerbeveiliging van de sleutels door 

  Protector-stiftenpaar in sleutel en cilinderkern
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Klantprofiel I Sluitsystemen - Carat P3

COMBINEERBAAR
!

Technische gegevens

 6 blokkeerstiften van gehard speciaalstaal

 Speciale stiften in de behuizing en de kern als extra

  uitboor- en kerntrekbeveiliging

 Diaboolstiften als picking-beveiliging

 Basislengte 030/030 resp. 000/030

 Sferische cilinderkern voor exacte sleutelgeleiding

 Leverbaar als dubbel-, half-, knopcilinder en als Cilinder       

  met nood- en gevarenfunctie

 FZG-uitvoeringen (met vrijloop) optioneel

 Patentlooptijd tot 2025

 Sleutel met eigen tekst of logo

 Maximale kopieerbeveiliging van de sleutels door 

  Protector-stiftenpaar in sleutel en cilinderkern
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Klantprofiel I Sluitsystemen - PR 300

COMBINEERBAAR
!

Technische gegevens

 6 blokkeerstiften van gehard speciaalstaal

 Speciale stiften in de behuizing en de kern als extra

  uitboor- en kerntrekbeveiliging

 Diaboolstiften als picking-beveiliging

 Basislengte 030/030 resp. 000/030

 Sferische cilinderkern voor exacte sleutelgeleiding

 Leverbaar als dubbel-, half-, knopcilinder en als Cilinder       

  met nood- en gevarenfunctie

 FZG-uitvoeringen (met vrijloop) optioneel

 Patentlooptijd tot 2025

 Sleutel met eigen tekst of logo

 Maximale kopieerbeveiliging van de sleutels door 

  Protector-stiftenpaar in sleutel en cilinderkern
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Elektronische toegangsoplossingen
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Easy 2.0

Door de combinatie van mechanische met elektronische componenten wordt elk toegangspunt uitgerust volgens de 
veiligheidsvereisten. 

De elektronische toegangsoplossingen van WILKA bieden tal van combinatiemogelijkheden. 

Door uiteenlopende softwarepakketten en het brede scala van beslagoplossingen wordt het sluitsysteem individueel 
afgestemd op de behoeften van de gebruiker. 

De elektronische eenheden van de easy-serie zijn geschikt voor toepassing in:

 centrale toegangsdeuren
 kantoordeuren
 personeelsingangen
 server-ruimtes
 beveiligingssluizen
 kluisruimtedeuren
 magazijndeuren, enz.

Overige functies van het systeem

 Tijdelijke autorisatie
 Gebeurtenissengeheugen met registratie van de sluitbedieningen
 Actualisatie via transponder mogelijk

E213E207

Softwarepakketten:
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Easy 2.0 E204

asy
2.0

Technische gegevens

 Waterbestendigheid IP 67
 Modulaire constructie
 Dubbele knopcilinder met enkelzijdige elektronica 
 Stand-alone systeem met batterijvoeding
 Met WILKA-sluitsystemen en klantprofielen
  combineerbaar
 Mifare® compatibel
 Standaard uitboorbeveiliging
 Elektronisch koppelingsmechanisme voor
  aankoppeling van de buitenknop bij gebruik van een     
  geldige transponder
 Incl. 1 lithium-batterij type CR2, 3V (art.-nr. E233) 
  voor max. 80.000 sluitbedieningen of max. 4 jaar 
  (aanbevolen worden Duracell Ultra lithium-batterijen 
  CR17355)
 Knoppen RVS geborsteld met zwarte kunststofkap, 
  geïntegreerde evaluatie-elektronica en batterij
 Buitenknop: diameter 37,5 mm, lengte 48 mm
 Binnenknop: diameter 35 mm, lengte 30 mm
 Standaard lengte 030/030

 Messing mat vernikkeld
 Voldoet aan de FZG-eisen (vrijloopcilinders voor 
  panieksloten)
 Leverbaar als Elektronische dubbele knopcilinder 
  (E207) en Elektronische knop-halfcilinder (E213)
 Geschikt voor deuren tot weerstandsklasse RC6
 Gekeurd conform EN 15684 (hoogst mogelijke
  klasse)

De volgende uitvoeringen zijn aanvullend leverbaar:

 Brandwerende uitvoering (IP 64)
 Knopcilinder met verlengde knopas (voor beslag met 
  kerntrekbeveiliging)

E234 Montagesleutel voor demontage van de knopkap 

 (niet in leveringspakket van de cilinder inbegrepen.    
  Gaarne separaat bestellen.)
 Gecertificeerd conform EN 15684
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Insteekslot voor profieldeuren 1738

Art. Nr. 1738
Doornmaat                    mm 30   35   40   45

Kastmaat                       mm 45   50   55   60
 

Middelzwaar insteekslot voor profieldeuren, geschikt voor profielcilinders, 
voorplaat edelstaal (RVS), dagschoot en nachtschoot vernikkeld, 8 mm 
tuimelaar eendelig, met wissel, dagschoot omlegbaar, 1-toers = 20 mm 
nachtschootuitworp, compleet verzinkt, slotkast boven en beneden 
gesloten, doorlopende schroefgaten.

Speciale uitvoeringen
 renovatievoorplaat

Bijpassende sluitplaten op pagina: 18
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Art. Nr. 1738
Doornmaat                    mm 30   35   40   45

Kastmaat                       mm 45   50   55   60
 

Insteekslot voor profieldeuren 1739

Middelzwaar insteek-nachtschootslot voor profieldeuren, 
geschikt voor profielcilinders, voorplaat edelstaal (RVS), nacht-
schoot vernikkeld, 1-toers = 20 mm nachtschootuitworp, com-
pleet verzinkt, slotkast boven en beneden gesloten, doorlopende 
schroefgaten.

Bijpassende sluitplaten op pagina: 18

Art. Nr. 1739

Doornmaat                    mm 30   35   40   45

Kastmaat                       mm 45   50   55   60
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Insteekslot voor profieldeuren 1735

Zwaar zwenkschoot-insteekslot voor profieldeuren, geschikt voor pro-
fielcilinders, compleet verzinkt, 1-toers = 23,5 mm nachtschootuitworp, 
voorplaat edelstaal (RVS), nachtschoot verzinkt, met geharde uitboor-
beveiligingsplaat, nachtschoot met 2 los ingelegde stalen pennen, com-
pleet verzinkt, hoge beveiliging tegen afzagen, schroefbevestiging voor 
extreem hoge zijdelingse belasting. 

Speciale uitvoeringen
 renovatievoorplaat

Bijpassende sluitplaten op pagina: 19

Art. Nr. 1735
Doornmaat                    mm  31   36   41  

Kastmaat                       mm  46   51   56 
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Insteekslot voor profieldeuren 1736

Zwaar zwenkhaakschoot-insteekslot voor profieldeuren, geschikt voor profielcil-
inders, 1-toers = 23,5 mm nacht-schootuitworp, voorplaat edelstaal (RVS), nacht-
schoot verzinkt, met geharde uitboorbeveiligingsplaat, nachtschoot met 2 los 
ingelegde stalen pennen, compleet verzinkt, hoge beveiliging tegen afzagen, 
schroefbevestiging voor extreem hoge zijdelingse belasting.

Speciale uitvoeringen
 renovatievoorplaat

Bijpassende sluitplaten op pagina: 19

Art. Nr. 1735
Doornmaat                    mm  31   36   41  

Kastmaat                       mm  46   51   56 
 

Art. Nr. 1736
Doornmaat                    mm  31   36   41  

Kastmaat                       mm  46   51   56 
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Art.-Nr. Mat./Opp. recht rond

9605
Edelstaal (RVS)

 
mat geborsteld

x

voor DIN-linkse voor DIN-rechtse Slot type

x x 1738

Sluitplaten voor profieldeuren 
Maat 24 x 3 x 245 mm

Sluitplaten voor profieldeuren 
Maat 24 x 3 x 136 mm

Sluitplaten

Art.-Nr. Mat./Opp. recht rond

9606
Edelstaal (RVS) 
mat geborsteld

x

voor DIN-linkse voor DIN-rechtse Slot type

x x 1739



19

Sluitplaten voor profieldeuren 
Maat 28 x 4 x 240 mm

Sluitplaten

Art.-Nr. Mat./Opp. recht rond

9604
Edelstaal (RVS)

 
mat geborsteld

x

voor DIN-linkse voor DIN-rechtse Slot type

x x 1735, 1736



WILKA  Schließtechnik GmbH
Postfach 10 05 70 · 42505 Velbert

Fon: +49 (0) 20 51 / 20 81-0 · Fax: +49 (0) 20 51 / 20 81-151
info@wilka.de · www.wilka.de

Uw firmastempel
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