
expert plus

Det optimale 
låsesystem



dormakaba expert plus

expert plus har 
beskyttelse mod ikke 
tilladt nøgle kopiering 
med  patent på nøgle 
og  cylinder til 2033

expert plus-nøglen – brugervenlig og vendbar
I stedet for skarpe kanter som slider på cylinderen og i lommen har 
expert-nøglen præcist nedfræsede forsænkninger i nøglen. Denne 
specielle teknologi gør, at nøglen får en blød og fin gang i cylinderen. 
Det faktum at expert plus-nøglen er vendbar medfører, at det ikke 
har nogen betydning, hvordan nøglen vendes, når man sætter den 
i cylinderen. Dette medfører, at nøglens levetid fordobles i og med, 
at man kun bruger den ene halvdel af nøglen ved hver åbning eller 
aflåsning af cylinderen.



expert plus-cylinderen – et lille  
mirakel når det  gælder præcision
dormakabas cylindre er udviklede til at tilfredsstille kunder-
nes specielle sikkerhedsbehov. Med expert plus tilbyder vi 
en cylinderserie, som er tilpasset til de fleste låsetyper på 
 markedet. Fælles for samtlige expert plus-cylindre er den 
tekniske præcision, som giver cylinderen meget høj modstand 
mod dirkning og lang levetid.

Design der skaber muligheder
Specielt for dormakabas låsecylindre er at man anvender flere 
stiftrækker placeret i forskellige vinkler i forhold til hinan den. 
Hver expert plus- cylinder har 22 stiftkanaler, heraf to rækker 
med sidestift og to rækker med kantstift. Dette muliggør et 
stort antal forskellige låsekombinationer. 
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2048, 2048D*
Oval enkeltcylinder, 
yderside

02
2048CF, 2048CFD*
Oval dobbeltcylinder

03
2048F
Oval enkeltcylinder, 
inderside

04
1082*
Rund enkeltcylinder, 
yderside

05
1083*
Rund dobbeltcylinder

06
1084*
Rund enkeltcylinder, 
inderside

07
1071
Cylinder til postkasser
og skabe

08
2048FG
Oval enkeltcylinder 
til  terrassedør

09
4000
Europa cylinder, enkel

10
20067
Dør nøglerør. Beregnet 
til brug til midlertidig 
opbevaringsplads for 
lejlighedsnøgler. Opfylder 
Forsikringsselskabernes 
brancheorganisations 
krav til nøgleopbeva-
ringsenheder (DNT) i 
klasse 2 som certificeret 
af SBSC AB.

Et udvalg af de almindeligste typer 
i expert plus cylinderprogram.

* 2048D, 2048CFD, 1082, 
1083 och 1084 kan indgå 
i en godkendt låseenhed 
ifølge SS 3522.
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Spørgsmålet er, om der findes nogen låsecylinder med højere kvalitet 
end expert plus? Vi har gennemført tests med konceptet expert, hvor 
mekanikken låses og låses op, om og om igen – over 1  million gange. 
Det er ti gange så mange som kræves for at opnå forsikrings-
selskabernes højeste klasse. Det betyder også, at du kan låse din 
dør op cirka 27 gange om dagen i 100 år, uden at cylinderen slides 
op (forudsat at dormakabas anvisninger for vedligeholdelse følges).

Integrer med dormakaba 
elektroniske låse- og 
passagesystem
Folk som investerer i et expert 
plus låsesystem har altid mulig-
hed for at integrere det med 
dormakabas elektroniske låse- 
og passagesystem i fremtiden. 
expert plus-nøglen opgraderes 
ved, at nøglegrebet udskiftes 
med et legic- eller Mifaregreb.

Sikker nøglehåndtering
expert plusnøglen er beskyttet 
med patent. Nøgler må kun 
fremstilles hos en låse smed, som 
er udvalgt af kunden og godkendt 
af dormakaba. Hver nøgle 
registreres og sendes mod 
fremvisning af:
• Rekvisition
• Legitimation
• Kontrolkort

01
310 Uklassificeret hængelås til 
indendørs brug. Passer til modulær 
cylinder 2000. Selvlåsende, nøglen kan 
tages ud i både låst og ulåst position.

02
312 Certificeret af SBSC i klasse 2. 
Til aflåsning af kælder- og loftsrum. 
Indvendig aflåsning af gitre og låger 
i beskyttelsesklasse 1 og 2. I kombin-
ation med godkendt kæde som 
aflåsning af både med en vægt 
under 200 kg samt cykler. Leveres som 
standard ikke selvlåsende, hvor nøglen 
kun kan tages ud, når låsen er låst. 
Kan også fås selvlåsende.

03
313 Certificeret af SBSC i klasse 3. 
Til indvendig aflåsning af døre, porte 
og låger i beskyttelses klasse 1, 2 og 
3 samt indvendig aflåsning af gitre 
i beskyttelsesklasse 3. I kombination 
med godkendt kæde til låsning af 
motorcykler og knallerter samt både 
med en vægt over 200 kg og båd-
motorer. Ikke selvlåsende, nøglen kan 
kun tages ud, når låsen er låst. 

04
314 Certificeret af SBSC i klasse 4. 
Til udvendig aflåsning af døre, port, 
låger og gitre i beskyttelses klasse 1, 
2 og 3. Ikke selvlåsende, nøglen kan 
kun tages ud, når låsen er låst.

Hængelås

 1 million grunde  
 til at stole på  
 en expert
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dormakaba Danmark A/S

T: 44 54 30 00
info.dk@dormakaba.com
www.dormakaba.dk


