penta cross

Voordelen in één oogopslag:
• Verhoogt de beveiliging tegen
illegale sleutelkopieën voor
gebruikers van grote hoofdsleutelsystemen
• Actief element in de sleutel
(cross) en in de cilinder
beperkt de mogelijkheid tot het
ongeoorloofd dupliceren van
sleutels
• De sleutel kan op twee manieren
in het sleutelgat worden gestoken
• Geen scherpe randen (geen
scheuren in kleding en tassen)
• Eenvoudig te onderhouden,
slechts één keer per jaar smeren
met dormakaba cleaner
• Veelzijdig gebruik in vele slottypes (insteeksloten, in- en
opbouwsloten, hangsloten,
sleutelschakelaars, meubel- en
kastsloten en nog vele andere)

Zwitsers vakmanschap,
voor nog hogere beveiliging
In een tijd van snelle veranderingen en technische
vooruitgang groeit de vraag naar beveiliging van gebouwen. Nieuwe technologieën kunnen ook vragen
oproepen over beveiliging. dormakaba heeft deze
uitdaging aangenomen en ontwikkelde een nieuwe
cilinder die bestand is tegen de modernste
kopieertechnieken.
Een extra, actief element in de sleutel biedt betere
bescherming tegen illegaal kopiëren van uw sleutel bij
verlies of diefstal. De penta cross sleutel kan enkel een
cilinder vergrendelden of ontgrendelen als het actieve
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element in de sleutel samenvalt met de beveiliging in
de cilinder. De beweging van het actieve element in het
midden van de sleutel wordt bij het inbrengen in de
cilinder gecontroleerd en vervolgens kunt u de sleutel
draaien.
Het actieve element bevindt zich in een kruisvormige
uitsparing in de sleutel en kan daarom niet volledig en
correct worden gekopieerd. Als het actieve element uit
de sleutel wordt verwijderd, kan de sleutel niet meer
worden gebruikt en gekopieerd. Alleen dit biedt
bescherming tegen de modernste kopieermethoden.
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Doorsnede van de penta cross cilinder
Doorsnede van de penta cross cilinder
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• Drie
typen sleutels verkrijgbaar:
• SmartKey
Drie typen Curved
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Gepantserde sleutel (LR)
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