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Keersleutelsystemen  
EU in overzicht 

Alle EU keersleutelsystemen van dormakaba worden geproduceerd in de productievestiging in Eggenburg, Oostenrijk. 
Elke volledig gemonteerde cilinder en sleutel komt uit deze fabriek. Het assortiment omvat fabrieksystemen en dealer-
systemen. De fabrieksystemen worden uitsluitend in onze fabriek geproduceerd maar de dealersystemen kunnen ook 
door geautoriseerde gespecialiseerde partners worden gemonteerd. 
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Overzicht fabriekssystemen 

Systeemfamilie penta
Systeemcodenummer Looptijd patent 
penta cross (K90) 2036 
penta (K84)  2033
penta (K57)  2021 (oud systeem) 

• 5 radiaal geplaatste stiftrijen
• Tot 22 actieve vergrendelingsstiften (bij cross 20) 
• In totaal 85 mogelijke blokkeerstiften  

(bij cross 78)
• Geschikt voor grote en complexe sluitsystemen 

Systeemfamilie gemini 
Systeemcodenummer Looptijd patent
gemini plus (K87) 2033  
gemini plus (K81) 2021 (oud systeem) 
gemini T (K54)  oud systeem
gemini S (K53)  oud systeem
gemini (K50)  oud systeem

• 3 radiaal geplaatste stiftrijen 
• Tot 16 actieve vergrendelingsstiften 
• Totaal van 32 mogelijke blokkeerstiften 
• Geschikt voor kleine en middelgrote sluitsystemen 

Systeemfamilie quattro 
Systeemcodenummer Looptijd patent
quattro plus (K85) 2033 
quattro plus (K58) 2021 (oud systeem) 
quattro S (K52)  oud systeem
quattro 1.1 (K51)  oud systeem
quattro 1.0 (K50S) oud systeem

• 4 radiaal geplaatste stiftrijen
• Tot 22 actieve vergrendelingsstiften 
• Totaal van 44 mogelijke blokkeerstiften 
• Geschikt voor grote sluitsystemen 

Cilinders en sleutels zijn alleen volledig gemonteerd en gepermuteerd vanuit de fabriek leverbaar. Dit geldt zowel voor 
nieuwe bestellingen als voor bestellingen voor uitbreidingen en vervanging van sluitsystemen. In het geval van oudere 
systemen worden alleen uitbreidingen en nabestellingen van bestaande sluitsystemen en series geleverd. 
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Overzicht dealersystemen 

Erkende gespecialiseerde partners kunnen cilinderonderdelen en key blancs met specifieke dealercodes bij de fabriek 
kopen. Na een passende opleiding en certificering kunnen onze gespecialiseerde partners zelf cilinders monteren en 
sleutels maken uit key blancs. De permutatiegegevens worden door dormakaba beschikbaar gesteld.  

Systeemfamilie matrix 
Systeemcode:  Looptijd patent 
matrix plus (K86) 2033 
matrix (K59)  2021

• 3 radiaal geplaatste stiftrijen 
• Tot 16 actieve vergrendelingsstiften 
• Totaal van 32 blokkeerstiften 
• geschikt voor seriesloten en  

kleine sluitsystemen  

Systeemfamilie expert 
Systeemcode:  Looptijd patent 
expert cross (K89) 2036 
expert plus (K83) 2033 
expert (K56)  2021 

• 4 radiaal geplaatste stiftrijen 
• Tot 22 actieve vergrendelingsstiften (bij cross 20)
• In totaal 44 blokkeerstiften (bij cross 40)
• geschikt voor seriesloten en gemiddelde tot middelgrote 

sluitsystemen  
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Design
• Keersleutel met drie kopvormen en drie clipsoorten met elk 12 kleuren voor gebruiksvriendelijkheid
• Alle behuizingen zijn gemaakt van messing en hebben een robuuste constructie uit één stuk
• Ruime keuze aan oppervlakteafwerkingen (zie cilinderoppervlakken)
• Alle keersleutels zijn gemaakt van nieuwzilver 
• Modulaire insert (zie modulair concept)

Volledige reeks
• Compleet cilinderassortiment beschikbaar in euro, Zwitsers rond, Scandinavisch ovaal en Union ovaal profiel 

en andere speciale profielen
• Compleet assortiment deurcilinders, plaatmontagecilinders, meubelsloten, schakelcilinders,  

hangsloten, deurkrukken enz. verkrijgbaar
• Upgrade door integratie in elektronische en mechatronische sluitsystemen mogelijk 

Veiligheid
• Nabestellen van sleutels is alleen mogelijk met een geregistreerd veiligheidscertificaat
• Key blancs zijn niet verkrijgbaar in de detailhandel
• Beschermd tegen de slagmethode en aflezen door gebruik van speciaal gevormde stiften
• Speciaal gevormde stiften voorkomen aflezen van de stiften
• Patentbescherming 

Patentnummer EP3280854B1 looptijd tot 2036 
Patentnummer EP2890856B1 looptijd tot 2033  
Patentnummer WO 01/177466 looptijd tot 2021  

Normen en standaarden
• NEN-EN 1303 Sleutelgerelateerde veiligheid: Klasse 6 in standaarduitvoering
• NEN-EN 1303 Inbraakwerendheid: Klasse B in standaarduitvoering,  

klasse C en D met extra veiligheidscomponenten in de cilinder
• DIN 18252 alle beschermingsklassen voor mechanische cilinders beschikbaar
• VdS-klassen B en BZ voor de hoogste veiligheidseisen
• FZG voor vrijloopcilinders 
• Landspecifieke normen zoals SKG*** in Nederland of KiteMark in het VK 

Belangrijkste kenmerken 
Keersleutelsystemen 
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Insert

Insert

Investeringszekerheid en opwaartse compatibiliteit, kort-
om de geschiktheid op lange termijn voor het gebruik van 
producten nadat ze zijn gekocht, zijn altijd een belangrijk 
thema voor dormakaba geweest en vormen tevens een 
belangrijk onderscheidend kenmerk.

De dormakaba keersleutelsysteemfamilies penta, 
quattro, gemini, expert en matrix zijn opgebouwd volgens 
een modulair systeem, waardoor de cilinders snel en ge-
makkelijk kunnen worden omgebouwd tot andere lengtes 
en types. Een centraal onderdeel van het modulariteits-
concept is dat elk technisch systeem volledig in de insert 
is geïntegreerd. Dit betekent dat de kleinste onderdelen, 
zoals de veer en de stiften, altijd in een gesloten huls 
zitten.

In combinatie met cilinderbehuizingen van verschillende 
lengtes (complete behuizingen), koppelingen zoals mee-
nemernaven, is een eenvoudige en snelle aanpassing van 
een al geleverde cilinder mogelijk wat betreft lengte en/
of functie. De sluiting zelf kan niet door de dealer worden 
gewijzigd. Een algemene 2x12-voudige omschakeling van 
de meenemer is mogelijk. 

Meer informatie vindt u in de catalogus  
dormakaba modulair systeem

Modulair concept 

Dankzij het concept van modulair verwisselbare inserts 
kunnen zij zonder problemen worden gebruikt in andere 
cilinderuitvoeringen (halve cilinders, knopcilinders, externe 
cilinders, meubelcilinders, hangsloten, plaatmontagecilin-
ders, enz.) 
dormakaba Modulair breidt de mogelijkheden voor er-
kende dealers uit, vooral op het gebied van service. Een 
snelle ombouw van een al geleverde cilinder en een latere 
aanpassing aan gewijzigde wensen en eisen van de klant 
verhogen de variabiliteit en flexibiliteit.

Speciaal opgeleide en geautoriseerde dealers van dor-
makaba keersleutels zijn bevoegd om cilinders om te 
bouwen op basis van een overeenkomst met dormakaba. 
Ter ondersteuning van deze dealers biedt dormakaba een 
dealerset (basisuitrusting benodigde cilinderonderdelen 
voor lengtewijzigingen of ombouwwerkzaamheden) en 
montagegereedschap aan. 

Koppeling Meenemernaaf

Insertbevestigingsschroeven

Behuizing

Meenemer
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NI 
Vernikkeld

CR 
Verchroomd 

BM 
Medium bruin

BH 
Licht bruin

BD 
Donker bruin 

CRP 
Verchroomd gepolijst

NIC 
Chemisch vernikkeld 

MP 
Messing gepolijst

MS 
Messing natuurlijk

Cilinderoppervlakken 

Speciale oppervlakken

Standaardoppervlakken

Cilinderoppervlakken (niet kleurbindend)
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Onderhoud en verzorging van de 
cilinder 

Gebruik
dormakaba cilinders zijn uiterst robuust en duurzaam. Toch moet een 
dormakaba cilinder worden onderhouden, zodat hij zo lang mogelijk 
probleemloos functioneert. 

Let op:
• of de sleutel niet verbogen of beschadigd is 
• of de deur niet met de sleutelkop wordt geopend 
• of er geen hefboomwerking wordt toegepast op de sleutel 
• of er geen vreemde voorwerpen in de cilinder zitten 

dormakaba Cleaner voor preventief onderhoud en verzorging
Gebruik dormakaba Cleaner twee keer per jaar voor onderhoud 
van uw cilinders. De verpakkingen zijn verkrijgbaar in de maten 
13/60/200 ml. De twee kleinere cleaners zijn pompsprays en worden 
zonder drijfgas  
aangebracht. Alle maten zijn zeer zuinig in gebruik.

Meer informatie over het gebruik van de cleaner vindt u hier:

Verpakkingen van  200 ml      60 ml    13 ml
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Bepaling van de cilinderlengte 

A
A = mm

B
B = mm

0

Buitenkant van de 
deur

Binnenkant van de 
deur

Beschermend beslag of rozet
- verhoog de veiligheid van uw 
deur

Nachtschoot

Dagschoot

Vastzetschroef
- bevestigt de cilinder 
aan het insteekslot

Insteekslot

Uitsteken cilinder
- max. 3 mm buiten het beslag

Draaiknop
- maakt gemakkelijke 
vergrendeling zonder sleutel 
mogelijk in de binnenruimte 
  
 

3. Selecteer de juiste cilinderlengte:
Kies vervolgens de volgende grotere afmeting uit de lijst van  
cilinderlengtes. Alleen volledige stappen van 5 mm zijn hier mogelijk. 

1. Buitenzijde A meten:
Meet de afstand van het midden van de vast-
zetschroef tot het buitenste punt van de cilin-
deruitsparing in het beslag of de rozet aan de 
buitenzijde van de deur en noteer de maat A 
in millimeters.

2. Binnenzijde B meten: 
Meet de afstand van het midden van de vast-
zetschroef tot het buitenste punt van de cilin-
deruitsparing in het beslag of de rozet aan de 
binnenzijde van de deur en noteer de maat B 
in millimeters.
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De eerste lengte-aanduiding is altijd de buitenkant van de cilinder! 

penta (K84)/DZ/35/45/NI/PF-A

Systeem en
kencijfer

Ontwerp Buitenlengte Binnen-
lengte

Speciale 
functie

Cilinderop-
pervlak

Let op de volgende informatie over de bestelcodes van onze producten. De codes spreken voor zich. Alle 
bestelinformatie voor een product staat in een code die als volgt is opgebouwd. 

Cilinderopties worden afgebeeld als kenmerken. Elk kenmerk bestaat uit een lange en een korte tekst. De 
lange tekst beschrijft de opties als verhaal. De korte tekst is een samenvatting van de lange tekst. 

In het onderstaande worden de kenmerken beschreven met de lange tekst tussen haakjes en de korte tekst, 
bijvoorbeeld "Vernikkeld (NI)" of "Aan beide zijden afsluitbare cilinder (BSZ)". Met behulp van de korte tekst 
kan de bestelcode compact worden weergegeven. De afzonderlijke korte teksten met kenmerken worden 
gescheiden door schuine strepen "/". De volgorde van de korte teksten wordt bepaald door de volgorde van de 
opties in de afzonderlijke ontwerpen. 

Elke bestelcode begint met de kenmerkende waarden:  
technisch systeem/ontwerp/type/... Opties

Uitzonderingen: 
• Een "type" is een speciale uitvoering van een type cilinder. Dit kenmerk is niet van toepassing op modellen 

zonder types
• Voor bestellingen zonder technisch systeem (systeemneutraal) begint de bestelcode met K/SYST/ontwerp/

type/..

Voorbeeld van een cilinder: 
Dubbele cilinder in systeem penta (K84), buitenlengte 35 mm (zijde A), binnenlengte 45 mm (zijde B),  
cilinderoppervlak vernikkeld, prioriteitsfunctie zijde A.

Bestelhandleiding



14

Cilinderuitvoeringen

 DZ Dubbele cilinder, europrofiel Ø 17 mm
 DZCH Dubbele cilinder, Zwitsers rond profiel Ø 22 mm
 UDZ Union dubbele cilinder 
 UHZ Union halve cilinder 
 ODZ Ovale dubbele cilinder 
 OHZ Ovale halve cilinder 
 DKZ Knopcilinder
 HZ Halve cilinder
 WCZ WC-cilinder
 BDZ Blinde dubbele cilinder
 BHZ Blinde halve cilinder
 BDKZ Blinde dubbele knopcilinder
 DKHZ Draaiknop halve cilinder
 VHS Hangslot 
 AZ Uitwendig cilinder
 IZ Binnencilinder
 BMZ Plaatmontagecilinder
 ZSL Cilindersleutel 
 FG Venstergrepen
 GTS Glazen deur slot
 MZ Meubelcilinder
 MAS Meubelslot
 MES Meubel-espagnoletslot
 DRZ Drukcilinder
 ZVZ Centraal-sluitcilinder
 OL Knoppen
 RZ Ronde cilinder
 ROS Rozetten
 AFZ Liftcilinder
 SZM Schakelcilinder met schakelelement 
 SZO Schakelcilinder zonder schakelelement
 SD Sleuteldepot
 SK Sleutelkasten

Speciale functies – zie catalogus hoofdstuk "Speciale functies"  
voor meer gedetailleerde beschrijvingen en bestelinstructies

 BAZ Bouwsleutelfunctie
 BL Blind aan één cilinderzijde 
 BS Boorbescherming 
 BSZ Aan beide zijden afsluitbare cilinder
 DF Duplofunctie 
 FZG Vrijloopcilinder voor motor- en panieksloten 
 GF Gevarensleutelfunctie
 KT Contactpen
 LAM Trekbescherming met stalen lamellen
 PF  Prioriteitsfunctie
 RB Meenemer met relatieve beweging 
 SAT Secure Access Temporary  
 SIS Bescherming tegen stof en insecten
 SSW Stof- en spatwaterbescherming 
 TIC Thermisch geïsoleerde cilinder 
 ZR Tandradmeenemer
 ZS Trekbeveiliging 

Korte teksten - Cilinderuitvoeringen  
en speciale functies 
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Verdere speciale functies "x" combinatiemogelijkheden
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Cilindertypes Bestelcode B
A

Z

B
A

Z3

B
S

Z

D
F

FZ
G

G
F

PF ZR R
B

K
T

SS
W

S
IS

N
IC

TI
C

SA
T2

SA
T1

LA
M

V
D

S
B

V
D

S
B

Z

Dubbele cilinder DZ x x x x x x x x x x x x x x x x x

Halve cilinder HZ x x x x x x x x x x x x x

Knopcilinder DKZ x x x x x x x x x x x

Thermisch geïsoleerde cilinder – Dubbele cilinder DZ/TIC x x x x x

Thermisch geïsoleerde cilinder – Knopcilinder DKZ/TIC x x x x x

Speciale functie Bestelcode Verdere speciale functies "x" combinatiemogelijkheden

Cilinder met bouwsleutelfunctie - 1 x om te zetten  BAZ x x x x x x x x x x x

Cilinder met bouwsleutelfunctie - 2 x om te zetten BAZ3 x x x x x x x x x x x

Aan beide zijden afsluitbare cilinder BSZ x x x x x x x x x x x x x

Duplofunctie  DF x x x x x x x x

Vrijloopcilinder voor motor- of panieksloten   FZG x x x x x x x x

Gevarensleutelfunctie GF x x x x x x x x x x x x

Prioriteitsfunctie PF x x x x x x x x x x x x

Tandrad meenemer ZR x x x x x x x

Meenemer met relatieve beweging RB x x x x x x x x x x x x x

Contactpen KT x x x x

Stof- en spatwaterbescherming SSW x x x x x x x x x x x x

Bescherming tegen stof en insecten SIS x x x x x x x x x x

Chemisch vernikkeld NIC x x x x x x x x x x x x x x x x

Thermisch geïsoleerde cilinder  TIC x x x x

Secure Access Temporary-functie 2 SAT2 x x x x

Secure Access Temporary-functie 1 SAT1 x x x x x x

Trekbeveiliging met stalen lamellen LAM x x x x x x x x x x x x x

VdS-gecertificeerd: Boorbeschermingsklasse B VDSB x x x x x x x x

VdS-gecertificeerd: Boor- en trekbeveiling klasse BZ VDSBZ x x x x x x x

Combinatiemogelijkheden – 
Speciale functies

De volgende tabel geeft een 
overzicht van de mogelijke spe-
ciale functies, hun onderlinge 
combineerbaarheid en de 
beschikbaarheid bij de cilinderty-
pes.
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1.5 Normaal gesproken kan een dubbele cilinder met 2 
sluitzijden niet met de sleutel worden bediend als er al een 
sleutel in de andere kant van de cilinder is gestoken. Indien 
dit mogelijk moet zijn, moet een cilinders met de overeen-
komstige functie (BSZ ... aan beide zijden afsluitbare 
cilinder) worden gekozen. 

1.6 Bij correct gebruik van de sleutel mag het draaimo-
ment pas op de sleutel worden overgedragen als de 
sleutel volledig tot aan de aanslag in het sleutelgat van de 
cilinders is gestoken. 

1.7 Cilinder en sleutel vormen een functionele eenheid. Wij 
behouden onze aansprakelijkheid alleen voor onze origine-
le producten. 

1.8 Achteraf geleverde sleutels voor cilinders moeten 
onmiddellijk na ontvangst worden gecontroleerd op hun 
beoogde functie in de bijbehorende cilinders. 

2 Misbruik 
Misbruik - d.w.z. het niet-bedoelde productgebruik van 
cilinders of sleutels - doet zich bijvoorbeeld voor wanneer:  
2.1 een hulpmiddel, zoals een spijker, een tang of iets 
dergelijks, op het sleutelblad of de sleutelkop wordt 
aangebracht om het draaimoment te verhogen.

2.2 de sleutel dient als handvat dient voor het bewegen 
van het deurblad. De sleutel is niet geschikt voor het 
vervangen van het beslag (knop, kruk, handgreep, enz.) op 
doorgangsdeuren. 

2.3 de cilinder wordt bediend met een vervalste, verbogen, 
beschadigde of sterk versleten sleutel. 

2.4 een poging wordt gedaan om de cilinder te bedienen 
met ontgrendelgereedschap, hulpmiddelen of reservesleu-
tels die niet van de fabrikant zijn. 

2.5 er vreemde voorwerpen in het sleutelkanaal of op de 
sleutel zelf zitten of als de onderhoudsinstructies niet in 
acht zijn genomen. 

Algemene informatie
De volgende informatie over cilinders moet in acht 
worden genomen. Niet-naleving ontslaat  
dormakaba Austria GmbH van elke aansprakelijkheid.

1. Productinformatie en beoogd gebruik  

Een cilinder in de zin van deze definitie is een onderdeel 
dat in het algemeen onderling verwisselbaar wordt 
gemonteerd in sloten, beslag, apparaten, deuren of 
aanverwante producten die voor dit doel zijn ontworpen. 
Andere uitvoeringen van cilinders moeten dienovereen-
komstig worden behandeld. De juiste werking van de 
cilinders geschiedt met de bijbehorende sleutels. 

1.1 Cilinders kunnen alleen onvoorwaardelijk in sloten, 
beslagen, apparaten enz. ingebouwd worden, als deze 
uitdrukkelijk voor de betreffende cilinders zijn voorbereid. 
In alle andere gevallen moet de fabrikant, de partner, de 
verwerker of de gebruiker van dergelijke sloten, beslag, 
apparaten enz. controleren of de gekozen cilinder geschikt 
is voor de inbouw en voor het beoogde gebruik. In gevan-
genisruimtes mogen bijvoorbeeld alleen knopcilinders 
worden gebruikt. De verplichte wettelijke voorschriften 
moeten worden nageleefd (bv. nooduitgangen, liften). 

1.2. Cilinders die aan vandalisme kunnen worden blootge-
steld, mogen niet meer dan 3 mm uitsteken dan het 
beschermende beslag. De mate van inbraakwerende 
maatregelen is afhankelijk van de gestelde eisen (zie bijv. 
eisen aan inbraakwerende deurelementen volgens VST/
BVD). 

1.3 Cilinders moeten zodanig worden ingebouwd dat er, 
buiten de juiste bediening bij het verwijderen van de 
sleutel, geen externe krachten op de meenemer of in de 
zwenkrichting op de vergrendelingshendel worden 
overgedragen. 

1.4 Voor vochtige of koude ruimten, bij directe weersinvlo-
eden, in de buurt van de zee of bij gebruik in agressieve, 
corrosiebevorderende omgevingen, moeten cilinders van 
een speciaal ontwerp worden gespecificeerd. Elektroni-
sche of mechatronische producten kunnen alleen in 
overleg met de fabrikant in een dergelijke omgeving 
worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor cilinders die 
moeten worden gebruikt in omgevingen met een bijzon-
der hoog stofgehalte. Gebruik zo nodig cilinderkappen of 
beschermrozetten tegen weer en stof. 

Belangrijke productinformatie 
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3. Productprestaties 
Indien de productprestaties niet specifiek in onze catalogi, 
brochures, prestatiebeschrijvingen, enz. zijn omschreven, 
moeten de eisen voor de afzonderlijke cilinders met ons 
worden afgestemd. De levensduur (veiligheid en functie) 
van een cilinder bedraagt 10-15 jaar, afhankelijk van de 
toepassing en het gebruik. De cilinders zijn getest in 
minimaal 100.000 sluitcycli. Dit komt overeen met 
ongeveer 15-18 sluitcycli per dag gedurende 15 jaar. Het is 
echter mogelijk dat onjuiste bediening en gebrek aan 
onderhoud de sluitfunctie na betrekkelijk korte tijd nadelig 
beïnvloeden. De cilinder en de sleutel moeten worden 
vervangen zodra er ondanks zorgvuldig onderhoud 
gebreken ontstaan, met name bij het insteken of uitne-
men van de sleutel. 

4. Onderhoud van het product 
Cilindersloten moeten om de zes maanden - of vaker, 
afhankelijk van de slijtage - worden behandeld met het 
door ons aanbevolen onderhoudsproduct. In principe 
mogen cilinders niet met harsvormende middelen (b.v. 
olie) worden behandeld. 

5. Informatie- en instructieverplichtingen 
Om te voldoen aan de informatie- en instructieverplichtin-
gen staan de volgende documenten en diensten ter 
beschikking van gespecialiseerde partners, slotenmakers, 
architecten, planners, adviesbureaus, verwerkers of 
gebruikers: catalogi, brochures, sluitplannen, instructies 
voor inbouw, bediening en onderhoud, fabrieksadvies en 
opleiding.

Voor de keuze van cilinders, alsmede inbouw, bediening en 
onderhoud: 

5.1 zijn architecten, planners en adviesbureaus verplicht 
alle noodzakelijke productinformatie bij ons op te vragen 
en deze in acht te nemen. 

5.2 zijn de gespecialiseerde partners verplicht de product-
informatie in acht te nemen en in het bijzonder alle nodige 
instructies bij ons op te vragen en aan de verwerkers en 
gebruikers door te geven. 

5.3 zijn de verwerkers verplicht alle productinformatie in 
acht te nemen en in het bijzonder de bedienings- en 
onderhoudsaanwijzingen bij ons op te vragen en aan de 
opdrachtgevers en gebruikers door te geven. 

Wij behouden ons het recht voor deze informatie te allen 
tijde aan te vullen of te wijzigen. 
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Hals gefreesd tot 8 mm breedte, AK653
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Smartkey-sleutel (SK) – met SK-clip

Toepassing
De Smartkey-sleutel (SK) is de standaard sleutelkopvorm
voor alle dormakaba EU keersleutelsystemen.
 
Smartkey-sleutels kunnen worden uitgebreid met een
RFID-transponderclip voor combinaties met
mechatronische en elektronische
toegangscontrolesystemen. Zie de EAD-productcatalogus
voor meer informatie.

Standaarduitvoering
• Alle dormakaba keersleutels zijn gemaakt van

hoogwaardig nieuwzilver.
• De key blancs sleutels worden uitsluitend in de

dormakaba fabrieken in Oostenrijk en Zwitserland
geproduceerd.

Leveromvang
• SK sleutel met gemonteerde SK kleurenclip voor

kant-en-klare sleutels
• SK sleutel zonder SK kleurclip voor key blancs

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/ZSL/SK/... sleutelopties
 
 
Sleutelopties, zie hieronder:
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Smartkey-sleutel (SK) – met SK-clip

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
expert (S) (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
entro (K91)
eco (K82)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.0 (K50S)
quattro 1.1 (K51)
gemini plus (K81)
gemini S (K53)
gemini T (K54)

Type systeem
Sleutel-nabestelling (NB)
Key blancs (SR)
Dealersleutel (DEA)
Dealer-duplicaatsleutel (DEANB)

Kopvorm
Smartkey met geharde pen (SK-AK921)

Oppervlak sleutel
Nikkel zilver (NS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
NIC niet beschikbaar voor cross systemen.

Uitvoering clip
12 SK-clipkleuren naar keuze. Details op de volgende
bladzijden.

Sleutelhiërarchie
Eigen sleutel (ES)
Sleutel hoofdgroep (HGS)

Sleutelbreedte
8 mm (AK653)
 
Sleutelhals teruggefreesd tot 8 mm voor gemakkelijker
inbrengen in veiligheidssloten en tandwielsloten.
Niet combineerbaar met:
- gemini plus (K87)
- quattro plus (K85)
- penta (K84)
- penta cross (K90)
- expert cross (K89)
- eco plus (K88)

Toegangsfunctie
Sleutel met Duplofunctie (DF)
Sleutel met SAT-functie (SAT)
Toegangsfuncties alleen beschikbaar voor geselecteerde
technische systemen. Zie hoofdstuk Speciale functies.

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie omstelsleutel (BAZ-U)
BAZ3 omstelsleutel A (BAZ3 UA)
BAZ3 omstelsleutel B (BAZ3 UB)
Bouwsleutelfuncties alleen beschikbaar voor
geselecteerde technische systemen. Zie hoofdstuk
Speciale functies.
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Smartkey-sleutel (SK) – met SK-clip

Clipkleur

Clip-code 51 paars (51-DP)

Clip-code 52 zwart (52-BK)

Clip-code 53 geel (53-YE)

Clip-code 54 groen (54-DG)

Clip-code 55 rood (55-DR)

Clip-code 56 blauw (56-DB)

Clip-code 57 wit fluorescerend (57-WF)
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Smartkey-sleutel (SK) – met SK-clip

Clipkleur

Clip-code 70 lichtrood (70-LR)

Clip-code 71 lichtgroen (71-LG)

Clip-code 72 lichtblauw (72-LB)

Clip-code 73 lichtpaars (73-LP)

Clip-code 74 oranje (74-OR)
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Hals gefreesd tot 8 mm breedte, AK653
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Largekey-sleutel (LK) – met LK-clip

Toepassing
De grote LK-clip vereenvoudigt het bedienen van
meerpuntssloten en heeft een langere hals voor
veiligheidsbeslag.
LK clips bieden de mogelijkheid tot individualisering door
het plakken van stickers in het verlaagde clipcentrum.
Omzetbaar op verzoek.

Standaarduitvoering
• Alle dormakaba keersleutels zijn gemaakt van

hoogwaardig nieuwzilver.
• De key blancs sleutels worden uitsluitend in de

dormakaba fabrieken in Oostenrijk en Zwitserland
geproduceerd.

Leveromvang
• LK sleutel met gemonteerde LK-kleurclip voor

kant-en-klare sleutels
• LK sleutel zonder LK-kleurclip voor key blancs

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/ZSL/LK/... cilinderopties
 
 
Sleutelopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
expert (S) (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
entro (K91)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
gemini plus (K81)
gemini S (K53)
gemini T (K54)
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Largekey-sleutel (LK) – met LK-clip

Type systeem
Sleutel-nabestelling (NB)
Key blancs (SR)
Dealersleutel (DEA)
Dealer-duplicaatsleutel (DEANB)

Oppervlak sleutel
Nikkel zilver (NS)
Vernikkeld chemisch (NIC)

Uitvoering clip
Clip Smartkey (SK)
Reelax (AK802)

Sleutelhiërarchie
Eigen sleutel (ES)
Sleutel hoofdgroep (HGS)

Sleutelbreedte
8 mm (AK653)
Sleutelhals teruggefreesd tot 8 mm voor gemakkelijker
inbrengen in veiligheidssloten en tandwielsloten.
Niet combineerbaar met:
- gemini plus (K87)
- quattro plus (K85)
- penta (K84)
- penta cross (K90)
- expert cross (K89)
- eco plus (K88)
 
9,5 mm (AK802)
Sleutelhals teruggefreesd tot 9,5 mm voor gemakkelijker
inbrengen in veiligheidssloten en tandwielsloten.
- Alleen beschikbaar voor de systemen expert plus (K83)

en expert (K56)
Niet combineerbaar met:
- Servicefunctie

Toegangsfunctie
Sleutel met Duplofunctie (DF)
Sleutel met SAT-functie (SAT)
Toegangsfuncties alleen beschikbaar voor geselecteerde
technische systemen. Zie hoofdstuk Speciale functies.

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie omstelsleutel (BAZ-U)
BAZ3 omstelsleutel A (BAZ3 UA)
BAZ3 omstelsleutel B (BAZ3 UB)
Bouwsleutelfuncties alleen beschikbaar voor
geselecteerde technische systemen. Zie hoofdstuk
Speciale functies.
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Largekey-sleutel (LK) – met LK-clip

Clipkleur

Clip-code 01 donkerrood (01-DR)

Clip-code 02 lichtrood (02-LR)

Clip-code 03 donkergroen (03-DG)

Clip-code 04 lichtgroen (04-LG)

Clip-code 05 donkerblauw (05-DB)

Clip-code 06 lichtblauw (06-LB)

Clip-code 07 lichtgeel (07-YE)
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Largekey-sleutel (LK) – met LK-clip

Clipkleur

Clip-code 08 donkerpaars (08-DP)

Clip-code 09 lichtpaars (09-LP)

Clip-code 10 zwart (10-BK)

Clip-code 11 wit fluorescerend (11-WF)

Clip-code 14 oranje (14-OR)
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Hals gefreesd tot 8 mm breedte, AK653
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Lange sleutelkop (LR)

Toepassing
Een bijzonder robuuste sleutel voor gebruik in
mechanische seriesloten en vergrendelingssystemen. De
lange kop vereenvoudigt de bediening van meerpuntsloten
en heeft een langere hals voor veiligheidsbeslag.

Standaarduitvoering
• Alle dormakaba keersleutels zijn gemaakt van

hoogwaardig nieuwzilver.
• De key blancs sleutels worden uitsluitend in de

dormakaba fabrieken in Oostenrijk en Zwitserland
geproduceerd.

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/ZSL/LR/... sleutelopties
 
 
Sleutelopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
expert (S) (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
entro (K91)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)

Type systeem
Sleutel-nabestelling (NB)
Key blancs (SR)
Dealersleutel (DEA)
Dealer-duplicaatsleutel (DEANB)
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Lange sleutelkop (LR)

Oppervlak sleutel
Nikkel zilver (NS)
Vernikkeld chemisch (NIC)

Sleutelhiërarchie
Eigen sleutel (ES)
Sleutel hoofdgroep (HGS)

Sleutelbreedte
8 mm (AK653)
 
Sleutelhals teruggefreesd tot 8 mm voor gemakkelijker
inbrengen in veiligheidssloten en tandwielsloten.
Niet combineerbaar met:
- gemini plus (K87)
- quattro plus (K85)
- penta (K84)
- penta cross (K90)
- expert cross (K89)
- eco plus (K88)

Toegangsfunctie
Sleutel met Duplofunctie (DF)
Sleutel met SAT-functie (SAT)
Toegangsfuncties alleen beschikbaar voor geselecteerde
technische systemen. Zie hoofdstuk Speciale functies.

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie omstelsleutel (BAZ-U)
BAZ3 omstelsleutel A (BAZ3 UA)
BAZ3 omstelsleutel B (BAZ3 UB)
Bouwsleutelfuncties alleen beschikbaar voor
geselecteerde technische systemen. Zie hoofdstuk
Speciale functies.
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Ronde sleutelkop (RR)

Toepassing
Het originele ontwerp van de KABA-keersleutel is nog
steeds beschikbaar voor bepaalde oudere systemen.

Standaarduitvoering
• Alle dormakaba keersleutels zijn gemaakt van

hoogwaardig nieuwzilver.
• De key blancs sleutels worden uitsluitend in de

dormakaba fabrieken in Oostenrijk en Zwitserland
geproduceerd.

Bestelvoorbeeld
gemini (K50)/ZSL/RR/ ... sleutelopties
 
 
Sleutelopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Ouder systeem
quattro plus (K58)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)

Type systeem
Sleutel-nabestelling (NB)
Key blancs (SR)
Dealersleutel (DEA)
Dealer-duplicaatsleutel (DEANB)

Oppervlak sleutel
Nikkel zilver (NS)
Vernikkeld chemisch (NIC)

Uitvoering clip
Knopsleutel (KS)

Sleutelhiërarchie
Sleutel hoofdgroep (HGS)
Eigen sleutel (ES)

Toegangsfunctie
Sleutel met Duplofunctie (DF)
Sleutel met SAT-functie (SAT)
Toegangsfuncties alleen beschikbaar voor geselecteerde
technische systemen. Zie hoofdstuk Speciale functies.
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Ronde sleutelkop (RR)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie omstelsleutel (BAZ-U)
BAZ3 omstelsleutel A (BAZ3 UA)
BAZ3 omstelsleutel B (BAZ3 UB)
Bouwsleutelfuncties alleen beschikbaar voor
geselecteerde technische systemen. Zie hoofdstuk
Speciale functies.
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Gevarensleutel (GF)

Toepassing
Overal waar de privacy en persoonlijke veiligheid
gewaarborgd moet zijn, maar waar tegelijkertijd de
grootste zekerheid moet bestaan voor noodgevallen.
 
Als een sleutel aan de binnenkant wordt ingestoken en
gedraaid, zullen alle normaal functionerende sleutels niet
meer van buiten openen. De gevarensleutelfunctie (GF)
maakt ontgrendeling van buitenaf mogelijk, ook als er aan
de binnenkant een sleutel is ingestoken.
In vergelijking met de prioriteitsfunctie (zie hoofdstuk
Speciale functies) wordt de GF-toets speciaal beheerd en
geregistreerd en voorzien van een speciale clip.
De gevarensleutelfunctie is beschikbaar voor
sluitsystemen en voor afzonderlijke sloten.

Standaarduitvoering
• De gevarensleutel zelf moet afzonderlijk worden besteld.
• Alle dormakaba keersleutels zijn gemaakt van

hoogwaardig nieuwzilver.
• De key blancs sleutels worden uitsluitend in de

dormakaba fabrieken in Oostenrijk en Zwitserland
geproduceerd.

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/ZSL/GF/ ... sleutelopties
 
 
Sleutelopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
entro (K91)
eco (K82)
expert (S) (K56)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
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Gevarensleutel (GF)

gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)

Type systeem
Sleutel-nabestelling (NB)
Key blancs (SR)

Kopvorm
GF met lange hals (AK840)
GF, teruggefreesd (AK807)
GF voor AK576 (AK576)
GF voor AK527 (AK527)
GF voor AK353 (AK353)

Oppervlak sleutel
Nikkel zilver (NS)
Vernikkeld chemisch (NIC)

Sleutelhiërarchie
Eigen sleutel (ES)
Sleutel hoofdgroep (HGS)
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K.SAT | Servicefunctie

Toepassing
Voor deuren waar tijdelijk begrensde toegang nodig is,
zoals particuliere woningen, appartementen, kleine
bedrijven en dokterspraktijken – voor hondenoppassers,
babysitters, hoveniers en werklui.
 
Functionaliteit
Er is een eigenaarsleutel en een servicesleutel. Als de
eigenaarsleutel bijvoorbeeld in de stand 8 uur uit de
SAT-cilinder wordt getrokken, kan de deur ook met de
servicesleutel worden geopend.

Als de eigenaarsleutel wordt verwijderd in de stand 6 uur
(verticale stand), kan de deur niet van buitenaf worden
geopend met de servicesleutel.

Als de servicefunctie actief is en de deur van binnenuit
met de servicesleutel is vergrendeld, kan de eigenaar de
deur toch van buitenaf worden geopend, ook als de
servicesleutel aan de binnenkant in de cilinder is gestoken.
De eigenaar heeft altijd toegang.
 
Opmerkingen
- De SAT-omschakelfunctie tussen standaard- en
servicemodus is beschikbaar voor de volgende
cilindertypes (SAT2):
Dubbele cilinder (DZ)
Knopcilinder (DKZ)
Halve cilinder (HZ)
 
- De SAT-vergrendelingsfunctie voor servicesleutels
(zonder omschakelfunctie) is beschikbaar voor andere
geselecteerde cilindertypes (in de ontwerpen aangegeven
als SAT1-optie)
 
Beschikbaarheid voor de volgende technische systemen:
- expert plus (K83) en expert (K56) – geschikt voor
privéwoningen, appartementen, praktijken en kleine
bedrijven
- quattro plus (K85) – geschikt voor sluitsystemen
 
Standaard uitgevoerd met BSZ-koppeling.
 
Sleutelidentificatie:
- Eigenaarsleutel met markering 01, clipkleur opgeven bij
bestelling
- Servicesleutel, markering SAT-01, clipkleur opgeven bij
bestelling
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K.SAT | Servicefunctie

Bestelvoorbeeld
• expert plus (K83)/DZ/30/30/NI/SAT2A-SAT1B ... met

activeerbare servicefunctie aan de buitenkant van de
cilinder

• expert plus (K83)/DZ/30/30/NI/SAT1A-SAT1B ...
Servicesleutel toegestaan voor zijde A en B, geen
omschakelfunctie

• quattro plus (K85)/DKZ/35/30/RK/NI/SAT2 ... met
activeerbare servicefunctie aan de buitenkant van de
cilinder

• quattro plus (K85)/BMZ/1031/NI/SAT1 ... servicesleutel
toegestaan, geen omschakelfunctie

 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk Systeembeschrijving
"Combinatiemogelijkheden – Speciale functies"
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K.BAZ | Bouwsleutelfunctie

Toepassing
Voor bouwprojecten waarbij de uitvoerende werklui al de
bouwfase een gecontroleerde toegang tot de
verschillende bouwzones of -ruimten moet worden
gegarandeerd. Op dit punt kan de eindgebruiker deze
cilinders ook afsluiten met zijn sleutels.
Voor een snelle wijziging van de toegangsrechten in geval
van sleutelverlies, zonder de cilinders te hoeven vervangen.
 
Functionaliteit
Er zijn tot drie generaties sleutels en bijbehorende
omstelsleutels voor de BAZ-cilinder. Door het verwisselen
van de cilinder met de omstelsleutel vervalt de
bevoegdheid van de sleutelgeneratie. Dan zullen alleen de
sleutels van de volgende generaties nog werken.
 
BAZ: 2 sleutelgeneraties, 1 omstelsleutel
BAZ3: 3 sleutelgeneraties, 2 omstelsleutels
 
Opmerkingen
Omstelsleutels worden uitsluitend gebruikt voor het
omzetten en mogen niet worden gebruikt als installatie-
of gebruikerssleutel.
 
Sleutels van de volgende generaties sluiten ook de vorige
generaties.
 
Bedieningsinstructies voor de bouwsleutelfunctie worden
met de BAZ/BAZ3-cilinders meegeleverd.
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../BAZ/... in de bestelcode
Korte tekst .../BAZ3/... in de bestelcode
 



De personeelssleutel kan alleen de dagschoot intrekken.

De houdersleutel draait 360° en bedient de nachtschoot.
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K.DF | Duplofunctie

Toepassing
Tijdgebonden toegang tot bepaalde ruimten en zones van
het gebouw, zoals personeelsingangen of individuele
kantoren.
 
Functionaliteit
De personeelssleutel bedient alleen de dagschoot van het
wisselslot en opent een deur alleen als deze van tevoren is
ontgrendeld, bijv. bij het begin van de werkzaamheden.
Alleen met een eigenaarsleutel kan ook de nachtschoot
worden bediend of de deur worden ontgrendeld en
vergrendeld.
 
Opmerkingen
• Alleen leverbaar voor fabriekssystemen (productlijn

penta, quattro, gemini – uitzondering penta cross
(K90)).

• De Duplofunctie is niet beschikbaar voor knopcilinders.
• Deurslot met wisselfunctie vereist.
• Niet voor automatisch vergrendelde (paniek)sloten.
• Deze functie is afhankelijk van de zijde. Bij bestelling

moet de betreffende cilinderzijde met DF-functie
worden opgegeven (→ zie bestelvoorbeeld)

 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelvoorbeeld
quattro plus (K85)/DZ/30/30/NI/.../DF_A/...
penta (K84)/DZ/30/40/CR/.../DF_B/...
 



Speciale functies
dormakaba Keersleutelsystemen EU

36 Produktcatalogus mechanische sluitsystemen 2020 Geldig van: 16.06.2021

K.BSZ | Aan beide zijden afsluitbare cilinder

Toepassing
De BSZ-functie kan op vele manieren worden gebruikt,
bijvoorbeeld in flatgebouwen, eengezinswoningen,
bejaardentehuizen, ziekenhuizen en industriële gebouwen.
 
Functionaliteit
De dubbele cilinder maakt het mogelijk de deur vanaf de
tegenoverliggende zijde te ontgrendelen met een
geautoriseerde sleutel, als de sleutel aan één zijde is
ingestoken en is verdraaid. De geplaatste sleutel draait
mee. De functie is gegarandeerd aan beide zijden van de
dubbele cilinder. Dit kan hoge kosten voor noodopeningen
besparen.
 
Opmerkingen
De sleutel aan de andere kant draait ook mee. Let op: dit
kan leiden tot problemen bij sleutels die aan grote
sleutelbossen hangen.
 
De BSZ-functie is een handige functie, geen
veiligheidsvoorziening!
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../BSZ/... in de bestelcode
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K.PF | Prioriteitsfunctie

Toepassing
Voor scholen, ziekenhuizen, industriële gebouwen,
gevangenissen... wanneer misbruik van de deur moet
worden voorkomen (bijvoorbeeld door een knop aan de
binnenkant van de deur vast te houden).
 
Functionaliteit
Een sleutel met vergrendelingsbevoegdheid aan de zijde
van de prioriteitsfunctie (PF) heeft altijd voorrang op een
knop of een ingestoken sleutel aan de tegenoverliggende
zijde. Deze draaien niet mee bij het ontgrendelen en
vergrendelen.
 
Opmerkingen
De prioriteitsfunctie kan slechts aan één cilinderzijde
tegelijk worden gebruikt.
De zijde met PF-functie is met een X gemarkeerd op de
cilinderbehuizing als unieke identificatie voor de inbouw.
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../PF_A/... in de bestelcode
Korte tekst .../PF_B/... in de bestelcode
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K.FZG | Vrijloopcilinder voor motor- en panieksloten

Toepassing
Voor motor- en vluchtdeursloten.
 
Functionaliteit
De FZG-uitvoering van de cilinder zorgt ervoor dat de
vergrendelingslip van de cilinder altijd vrij kan draaien
nadat de sleutel is verwijderd – zelfs als tijdens dit proces
druk op de vergrendelingslip wordt uitgeoefend als de
paniekstang wordt bediend.
 
Opmerkingen
Bij vluchtdeursloten moet bijzondere aandacht worden
besteed aan de bijzondere eisen die aan de cilinder
worden gesteld. De relevante specificaties zijn te vinden in
de prestatiecertificaten van het respectieve slottype en
moeten in acht worden genomen.
 
Dubbele cilinders met FZG-functie zijn automatisch ook
uitgerust met de BSZ-functie (zie speciale functie BSZ).
 
Dubbele cilinder (DZ) verkrijgbaar vanaf een totale lengte
van 70 mm (bijv. 35/35 mm)
Knopcilinder (DKZ) verkrijgbaar vanaf een totale lengte
van 65 mm (bijv. 35/30 mm)
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../FZG/... in de bestelcode
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K.GF | Gevarensleutelfunctie

Toepassing
Overal, waar de persoonlijke sfeer gewaarborgd moet zijn,
maar waar ook de grootste zekerheid moet bestaan voor
noodgevallen, bijv. in tehuizen voor begeleid wonen.
 
Functionaliteit
De koppeling van de gevarensleutel in de dubbele cilinder
maakt het mogelijk de deur vanaf de andere kant te
ontgrendelen wanneer de sleutel aan één kant is
ingestoken en is verdraaid – maar niet met een
standaardsleutel, alleen met een speciaal beheerde en
geregistreerde nood- en gevarensleutel.
 
Opmerkingen
Gevarensleutels moeten altijd apart worden besteld (zie
hoofdstuk Sleutels met systemen en clips)
 
De functie gevarensleutel werkt altijd aan beide zijden van
de cilinder
 
De sleutel aan de andere kant draait ook mee
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../GF/... in de bestelcode
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K.LAM | Trekbeveiliging met stalen lamellen

Toepassing
Voor deuren met hoge veiligheidseisen
 
Functionaliteit
Gehard stalen lamellen versterken de behuizing. Cilinders
met lamelleninsertstuk voldoen aan de eisen van de
hoogste aanvalsweerstandsklasse D van NEN EN
1303:2015-08 (classificatiesleutel 1/6/0/B/0/C/6/D).
 
Opmerkingen
Cilinders met lamelleninsert moeten in de deur worden
bevestigd met bevestigingsschroeven met hoge
treksterkte M5 x 80 (8.8) (bij de standaardlevering
inbegrepen).
 
Het gebruik van LAM in halve cilinders is niet mogelijk. In
dit geval moet de versie met trekbeschermingspen (ZS)
worden gekozen.
 
De cilinderbehuizing is verkrijgbaar in alle standaard
afwerkingen, de stalen lamellen zijn vernikkeld.
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../LAM/... in de bestelcode
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K.VdS | Verhoogde boor- en trekbescherming volgens VdS klassen B en BZ

Toepassing
Voor deuren met zeer hoge veiligheidseisen. Verhoogde
boor- en trekbescherming gecertificeerd door het Duitse
testinstituut VdS (Vertrauen durch Sicherheit). http://vds.
de
 
Functionaliteit
Verhoogde boorbescherming wordt bereikt met tot 7
hardmetalen stiften in de insert, 2 hardmetalen stiften
met geharde insertmontageschroef en extra insert
ontageschroef in de behuizing.
 
VdS klasse B: Aan de testeisen wordt voldaan door het
inbrengen van harde metalen stiften.
 
VdS-klasse BZ: de basis is het cilinderuitvoering LAM.
Door het gebruik van extra stalen elementen in de
behuizing en de insert wordt voldaan aan de hoge
testvereisten tegen boren en trekken (gebruik van
hardmetalen boren, uittrekkracht 15 kN).
 
Opmerkingen
Bij halve cilinders wordt in plaats van de stalen
lamelleninsert een trekbeschermingspen gebruikt (zie
speciale functie ZS).
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../VdSB/... in de bestelcode
Korte tekst .../VdSBZ/... in de bestelcode
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K.ZS | Pen voor kerntrekbeveiliging

Toepassing
Deuren met hoge veiligheidseisen
 
Functionaliteit:
De cilinderuitvoering met trekbeschermingspen is bestand
tegen trekkrachten tot 15 kN. Voorwaarde is het gebruik
van een beschermend beslag in combinatie met
afstandsstukken ter compensatie van eventuele lege
ruimten tussen de trekbeschermingspen en het beslag.
Afstandsringen moeten afzonderlijk worden besteld.
 
Opmerkingen
Deze functie is afhankelijk van de zijde. Daarom moet bij
bestelling de betreffende cilinderzijde met ZS-functie
worden opgegeven.
 
In principe is deze uitvoering bedoeld voor halve cilinders,
aangezien de LAM-variant gewoonlijk wordt gebruikt voor
dubbele en knopcilinders met hogere eisen inzake
trekbeveiliging.
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../ZS-A/... in de bestelcode
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K.SSW | Stof- en spatwaterbescherming

Toepassing
Voor alle europrofielcilinders waar verhoogde
bescherming tegen weer en stof vereist is.
 
Functionaliteit
Cilinders met stof- en spatwaterbescherming zijn aan de
voorzijde voorzien van twee draaibare, veerbelaste
kunststof lamellen. Deze lamellen van resistente
kunststof houden stof of spatwater buiten en zorgen er
door hun vorm voor dat de sleutel gemakkelijk in kan
worden gestoken.
 
Opmerkingen
Deze functie is afhankelijk van de zijde. Bij bestelling moet
de betreffende cilinderzijde met SSW-functie worden
opgegeven. Een dubbelzijdige versie is mogelijk.
 
Indien een beslag met cilinderafdekking en
kerntrekbeveiliging wordt gebruikt, zijn sleutels met een
langere sleutelhals (LR of LK) vereist, afhankelijk van het
type beslag.
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk Systeembeschrijving – Speciale functies

Bestelsysteem
Korte tekst .../SSW-A/... in de bestelcode
Korte tekst .../SSW-B/... in de bestelcode
Korte tekst .../SSW-AB/... in de bestelcode
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K.SIS | Bescherming tegen stof en insecten

Toepassing
Voor bepaalde cilinders indien verhoogde bescherming
tegen stof en insecten vereist is. Niet beperkt tot
europrofielcilinders, aangezien de SIS-eenheid op het
insertstuk is gemonteerd. Vrijgave van andere
cilinderuitvoeringen op verzoek.
 
Functionaliteit
Het sleutelkanaal wordt afgesloten door twee lamellen en
geopend door het insteken van de sleutel. Dit biedt een
doeltreffende bescherming tegen het binnendringen van
vuil en insecten. De SIS-eenheid is gemakkelijk achteraf
aan te brengen. Alleen de cilinderinsert hoeft te worden
vervangen.
 
Opmerkingen
Deze functie is afhankelijk van de kant. Bij bestelling moet
de betreffende cilinderzijde met SIS-functie worden
opgegeven. Een dubbelzijdige versie is mogelijk.
 
Beschikbaar met: DIN EN 1303-B/C/D, DIN 18252-82 BZ/
BS
Niet beschikbaar: VdS-uitvoeringen, SKG***
 
SIS-kap is altijd chemisch vernikkeld, ongeacht het
cilinderoppervlak.
 
SIS is compatibel met alle kopvormen (SK, LK, LR), met
uitzondering van de ronde kop (RR).
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk Systeembeschrijving – Speciale functies

Bestelsysteem
Korte tekst .../SIS-A/... in de bestelcode
Korte tekst .../SIS-B/... in de bestelcode
Korte tekst .../SIS-AB/... in de bestelcode
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2004 K.2004 | Weerbeschermkap op insert

Toepassing
Voor cilinders die aan weersinvloeden worden
blootgesteld. Beschermt de cilinderinsert tegen vocht en
vuil.
 
Functionaliteit
De kap wordt in de fabriek met twee schroeven op de
voorzijde van het insertstuk gemonteerd. De kap 2004
kan worden gebruikt met alle soorten profielcilinders,
plaatmontagecilinders, hangsloten, schakelcilinders, enz.
 
Opmerkingen
Deze functie is zijde-afhankelijk. Dit is noodzakelijk bij het
bestellen
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk Systeembeschrijving – Speciale functies

Bestelsysteem
Korte tekst .../2004-A/... in de bestelcode
Korte tekst .../2004-B/... in de bestelcode
Korte tekst .../2004-AB/... in de bestelcode



***
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K.KT | Contactstift

Toepassing
Voor toepassingen waarbij moet worden vastgesteld of
een sleutel al dan niet in het slot is gestoken (bijv. in liften)
 
Functionaliteit
Wanneer de sleutel in het sleutelkanaal wordt gestoken,
wordt de contactpen ingedrukt waardoor een elektrisch
contact ontstaat dat de ingestoken sleutel signaleert. Het
contactsignaal wordt verzonden wanneer de cilinder
ontgrendeld of vergrendeld is.
 
Opmerkingen
De schakelaar is niet bij de levering inbegrepen.
 
De functie kan zowel aan cilinderzijde A als B worden
gekozen. Er is geen uitvoering voor beide zijden.
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk Systeembeschrijving – Speciale functies

Bestelsysteem
Korte tekst .../KT-A/... in de bestelcode
Korte tekst .../KT-B/... in de bestelcode
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K.BL | Blinde uitvoering op één cilinderzijde

Toepassing
Voor alle dubbele- en knopcilinder in europrofiel die geen
vergrendeling aan één kant van de deur nodig hebben
 
Functionaliteit
In plaats van het insertstuk wordt aan de geselecteerde
zijde een blinde stop geïnstalleerd met de BL-functie.
 
Opmerkingen
De functie kan zowel aan cilinderzijde A als B worden
gekozen. Er is geen uitvoering voor beide zijden.
 
Niet te verwisselen met de europrofiel blindcilinder in het
hoofdstuk Deurcilinder (zie K.BDZ, K.BHZ, K.BDKZ).
 

Bestelsysteem
Korte tekst .../BL-A/... in de bestelcode
Korte tekst .../BL-B/... in de bestelcode
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Europrofiel 17 mm
K.DZ | Dubbele cilinder, europrofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in europrofiel. De meenemer
bedient de dag- en/of de nachtschoot van het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Meenemer type 1414-3
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• penta (K84)/DZ/30/30/NI/... cilinderopties
• expert plus (K83)/DZ/25/45/CRM/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
entro (K91)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.DZ | Dubbele cilinder, europrofiel

Europrofiel 17 mm

Lengte
- Standaardlengte per zijde:
30 tot 100 mm in stappen van 5 mm
- Speciale lengte per zijde:
van 105 mm in stappen van 5 mm
- Kort cilinder: 
één cilinderzijde 25 mm, minimale totale lengte 60 mm
 
De eerste lengte-aanduiding in de bestelcode is altijd de
buitenkant van de cilinder

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Chemisch vernikkeld (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Messing gepolijst, ongelakt (MP-UNL)
Messing volledig gepolijst (MP-FULL)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)
Altblank (ALTB)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak

Koppelingsfunctie
Cilinderslot aan beide zijden vergrendelbaar (BSZ)
Prioriteitsfunctie zijde A (PF-A)
Prioriteitsfunctie zijde B (PF-B)
Vrijloopcilinder voor schakel- of panieksloten (FZG)
Gevarensleutelfunctie (GF)

Sluitbeweging
Relatieve beweging 6-9 rechts (RB_6-9_R)
Relatieve beweging 6-12 rechts (RB_6-12_R)
Relatieve beweging 11-1 rechts (RB_11-1_R)
Relatieve beweging 6-9 links (RB_6-9_L)
Relatieve beweging 6-12 links (RB_6-12_L)
Relatieve beweging 6-3 links (RB_6-3_L)

Meenemer
Biffar, meenemer met 2 neuzen (BIFF_2nose)
4-neus meenemer (4nose)
Tandwiel z = 10 (ZR10)
Tandwiel z = 18 (ZR18)
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K.DZ | Dubbele cilinder, europrofiel

Europrofiel 17 mm

Universele meenemer 98-4-001 (UNIV)
Meenemer voor cilinders met relatieve beweging
(CAM_RB)
 
Afbeeldingen volgen

Meenemerstand
Standaard: 30°
Optioneel: 0° tot 360° in stappen van 15°

Certificaat/Norm
Zonder certificaat (no_NORM)
EN1303-0 (EN1303-0)
EN1303-B (EN1303B)
EN1303-C (EN1303C)
EN1303-D (EN1303D)
DIN18252-B (DIN18252-B)
DIN18252-C (DIN18252-C)
DIN18252-D (DIN18252-D)
VdS-B (VdSB)
VdS-BZ (VdSBZ)
SKG** (SKG**)
SKG*** (SKG***)
a2p* (a2p*)
a2p*** (a2p***)

Boor- en trekbeveiliging zijde A
Lamel (LAM)
Trekveiligheidspen (ZS-A)
Boorbescherming BS1 (BS1-A)
Boorbescherming BS2 (BS2-A)
Boor- en trekbeveiliging BZ-LAM (BZ-LAM)
Boor- en trekbeveiliging BS2+ZS (BS2-ZS)
Boor- en trekbeveiliging BS2+LAM (BS2-LAM)

Boor- en trekbeveiliging zijde B
Boorbescherming BS1 (BS1-B)
Boorbescherming BS2 (BS2-B)

Toegangsfunctie
Duplofunctie zijde A (DF-A)
Duplofunctie zijde B (DF-B)
Duplofunctie zijde A en B (DF-AB)
Servicefunctie SAT1 A + SAT1 B (SAT1-A_SAT1-B)
Servicefunctie SAT2 A + SAT1 B (SAT2-A_SAT1-B)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stof- en spatwaterbescherming zijde A (SSW-A)
Stof- en spatwaterbescherming zijde B (SSW-B)
Stof- en spatwaterbescherming zijde A en B (SSW-AB)
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Insert stofkap 2004 zijde B (2004-B)
Insert stofkap 2004 zijde A en B (2004-AB)
Stof- en insectenbescherming zijde A (SIS-A)
Stof- en insectenbescherming zijde B (SIS-B)
Stof- en insectenbescherming zijde A en B (SIS-AB)

Blind aan één zijde
Eenzijdige blinde zijde A (BL-A)
Eenzijdige blinde zijde B (BL-B)

Functie behuizing zijde A
Speciale lengte 32/48 mm, 32/43 mm (AK728)
Speciale lengte 32,5/32,5 mm (AK345)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Contactpen
Contactpen zijde A (KT-A)
Contactpen zijde B (KT-B)

Functie insert zijde B
Hotel-aanwezigheidspen zijde B (AK576-B)

Functie insert zijde A
Hotel-aanwezigheidspen zijde A (AK576-A)

Gefreesde zijde A
Teruggefreesd 1 mm, zijde A (RG1-A)
Teruggefreesd 2 mm, zijde A (RG2-A)
Teruggefreesd 3 mm, zijde A (RG3-A)
Teruggefreesd 3,6 mm, zijde A (RG3.6-A)
Teruggefreesd 4 mm, zijde A (RG4-A)
Teruggefreesd 5 mm, zijde A (RG5-A)
Teruggefreesd 6 mm, zijde A (RG6-A)
Teruggefreesd 7 mm, zijde A (RG7-A)
Teruggefreesd 8 mm, zijde A (RG8-A)
Teruggefreesd 9 mm, zijde A (RG9-A)
Teruggefreesd 10 mm, zijde A (RG10-A)
Teruggefreesd 11 mm, zijde A (RG11-A)
Teruggefreesd 12 mm, zijde A (RG12-A)
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K.DZ | Dubbele cilinder, europrofiel

Europrofiel 17 mm

Gefreesde zijde B
Teruggefreesd 1 mm, zijde B (RG1-B)
Teruggefreesd 2 mm, zijde B (RG2-B)
Teruggefreesd 3 mm, zijde B (RG3-B)
Teruggefreesd 3,6 mm, zijde B (RG3.6-B)
Teruggefreesd 4 mm, zijde B (RG4-B)
Teruggefreesd 5 mm, zijde B (RG5-B)
Teruggefreesd 6 mm, zijde B (RG6-B)
Teruggefreesd 7 mm, zijde B (RG7-B)
Teruggefreesd 8 mm, zijde B (RG8-B)
Teruggefreesd 9 mm, zijde B (RG9-B)
Teruggefreesd 10 mm, zijde B (RG10-B)
Teruggefreesd 11 mm, zijde B (RG11-B)
Teruggefreesd 12 mm, zijde B (RG12-B)

Bevestigingsschroeven
Zonder bevestigingsschroef (no_BS)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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Meenemer - Keersleutelsystemen

Bestelcode 
korte tekst

Beschrijving Maatschets 

1414-3 Standaard Meenemer

BIFF_2nose Biffar, meenemer met 2 neuzen

4nose 4 neuzen meenemer

ZR10 Tandwiel z=10

ZR18 Tandwiel z=18 

UNIV Universele meenemer 98-4-001 (UNIV)

CAM_RB Meenemer voor cilinders met relatieve beweging



 25  14,5 

 17 

 10 

 3
3 

Korte cilinder
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Europrofiel 17 mm
K.HZ | Halve cilinder, europrofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in europrofiel. De meenemer
bedient de dag- en/of de nachtschoot van het deurslot.
De meenemer kan in stappen van 30° worden ingesteld
vanuit de 0° of 15° positie.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Meenemer type 1414-3
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• penta (K84)/HZ/30/NI/... cilinderopties
• expert plus (K83)/HZ/45/CRM/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:
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K.HZ | Halve cilinder, europrofiel

Europrofiel 17 mm

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
entro (K91)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Lengte
- Standaardlengte:
25 tot 100 mm in stappen van 5 mm
- Speciale lengte:
van 105 mm in stappen van 5 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Messing gepolijst, ongelakt (MP-UNL)
Messing volledig gepolijst (AK830)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)
Altblank (ALTB)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
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K.HZ | Halve cilinder, europrofiel

Europrofiel 17 mm

Koppelingsfunctie
Vrijloopcilinder voor schakel- of panieksloten (FZG)

Sluitbeweging
Selectie met begin- en eindposities van de beperkte
draaibeweging (elk met aanduiding van de posities van de
wijzers 1-12), inclusief aanduiding van de richting (rechts/
links)
 
Voorbeeld: Relatieve beweging 6-9 rechts (RB_6-9_R)

Meenemer
Biffar, meenemer met 2 neuzen (BIFF_2nose)
4-neus meenemer (4nose)
Tandwiel z = 10 (ZR10)
Tandwiel z = 18 (ZR18)
Universele meenemer 98-4-001 (UNIV)
Meenemer voor cilinders met relatieve beweging
(CAM_RB)
 
Afbeeldingen zie cilinderuitvoering dubbele cilinder in
europrofiel.

Meenemerstand
Standaard: 30°
Optioneel: 0° tot 360° in stappen van 15°

Sleuteluittrekpositie
1 x 360° (1x360)
2 x 180° (2x180)
2 x 35° (2x35)

Certificaat/Norm
Zonder certificaat (no_NORM)
EN1303-0 (EN1303-0)
EN1303-B (EN1303B)
EN1303-C (EN1303C)
DIN18252-B (DIN18252-B)
DIN18252-C (DIN18252-C)
DIN18252-D (DIN18252-D)
VdS-B (VdSB)
VdS-BZ (VdSBZ)
SKG** (SKG**)
SKG*** (SKG***)
a2p* (a2p*)

Boor- en trekbeveiliging zijde A
Trekveiligheidspen (ZS-A)
Boorbescherming BS1 (BS1-A)
Boorbescherming BS2 (BS2-A)
Boor- en trekbeveiliging BS2+ZS (BS2-ZS)

Toegangsfunctie
Duplofunctie (DF)
Servicefunctie SAT1 (SAT1)
Servicefunctie SAT2 (SAT2)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stof- en spatwaterbescherming zijde A (SSW-A)
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stof- en insectenbescherming zijde A (SIS-A)

Blind aan één zijde
Eenzijdige blinde zijde A (BL-A)

Functie behuizing zijde A
Insert-bevestingsschroef voor (AK481)
Tapgaten op achterzijde cilinder 2xM3 (AK1002)
Tapgaten op achterzijde cilinder 2xM4 (AK1004)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Contactpen
Contactpen (KT)

Gefreesde zijde A
Teruggefreesd 1 mm, zijde A (RG1-A)
Teruggefreesd 2 mm, zijde A (RG2-A)
Teruggefreesd 3 mm, zijde A (RG3-A)
Teruggefreesd 3,6 mm, zijde A (RG3.6-A)
Teruggefreesd 4 mm, zijde A (RG4-A)
Teruggefreesd 5 mm, zijde A (RG5-A)
Teruggefreesd 6 mm, zijde A (RG6-A)
Teruggefreesd 7 mm, zijde A (RG7-A)
Teruggefreesd 10 mm, zijde A (RG10-A)
Teruggefreesd 12 mm, zijde A (RG12-A)
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K.HZ | Halve cilinder, europrofiel

Europrofiel 17 mm

Bevestigingsschroeven
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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Europrofiel 17 mm
K.DKZ | Knopcilinder, europrofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in europrofiel. De knop is aan de
binnenzijde gemonteerd en maakt een veilige
ontgrendeling en vergrendeling van de deur zonder sleutel
mogelijk. De meenemer bedient de dag-  en/of de
nachtschoot van het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Draaiknop rond, vernikkeld (RK) – voor varianten zie

volgende blz.
• Meenemer type 1414-3
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• penta (K84)/DKZ/30/30/NI/... cilinderopties
• expert plus (K83)/DKZ/35/45/MP/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
entro (K91)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
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K.DKZ | Knopcilinder, europrofiel

Europrofiel 17 mm

gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Lengte
- Standaardlengte per zijde:
30 tot 100 mm in stappen van 5 mm
- Speciale lengte per zijde:
van 105 mm in stappen van 5 mm
- Kort cilinder: 
één cilinderzijde 25 mm, minimale totale lengte 60 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Chemisch vernikkeld (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Messing gepolijst, ongelakt (MP-UNL)
Messing volledig gepolijst (MP-FULL)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)
Altblank (ALTB)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak

Knop zijde B
Vertaling ontbreekt
Vertaling ontbreekt
Design-knop (DK)
MEGA-knop (MK)
MEGA-knop, verkleind (MK-AK237)
Ovale knop D-lijn (OKD)
Ovale knop (OK)
Freedom-knop (FK)
Hoekige knop (EK)
Excentrische knop (DK-AK151)
Hendelknop (DK-AK583)
Gevangenisdeur-knop (DK-AK654)
Speciaal design-knop (DK-AK758)
HEWI-knop (DK-HK32)
Geen knop (KK)
 
Afbeeldingen volgen

Koppelingsfunctie
Prioriteitsfunctie zijde A (PF-A)
Vrijloopcilinder voor schakel- of panieksloten (FZG)
Hotelkamerfunctie (AK527)

Sluitbeweging
Relatieve beweging 6-12 rechts (RB_6-12_R)
Relatieve beweging 9-3 links (RB_9-3_L)

Meenemer
Biffar, meenemer met 2 neuzen (BIFF_2nose)
4-neus meenemer (4nose)
Tandwiel z = 10 (ZR10)
Tandwiel z = 18 (ZR18)
Universele meenemer 98-4-001 (UNIV)
Meenemer voor cilinders met relatieve beweging
(CAM_RB)
 
Afbeeldingen zie cilinderuitvoering dubbele cilinder in
europrofiel.

Meenemerstand
Standaard: 30°
Optioneel: 0° tot 360° in stappen van 15°

Certificaat/Norm
Zonder certificaat (no_NORM)
EN1303-0 (EN1303-0)
EN1303-B (EN1303B)
EN1303-C (EN1303C)
EN1303-D (EN1303D)
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K.DKZ | Knopcilinder, europrofiel

Europrofiel 17 mm

DIN18252-B (DIN18252-B)
DIN18252-C (DIN18252-C)
DIN18252-D (DIN18252-D)
SKG** (SKG**)
SKG*** (SKG***)
a2p* (a2p*)
a2p*** (a2p***)

Boor- en trekbeveiliging zijde A
Lamel (LAM)
Trekveiligheidspen (ZS-A)
Boorbescherming BS1 (BS1-A)
Boorbescherming BS2 (BS2-A)
Boor- en trekbeveiliging BZ-LAM (BZ-LAM)
Boor- en trekbeveiliging BS2+ZS (BS2-ZS)
Boor- en trekbeveiliging BS2+LAM (BS2-LAM)

Toegangsfunctie
Duplofunctie zijde A (DF-A)
Servicefunctie SAT1 (SAT1)
Servicefunctie SAT2 (SAT2)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Speciale functie
Vierkante sleutelaandrijving, 8 mm, zijde A (AK768)
Driehoekige sleutelaandrijving, 8,1 mm, zijde A (AK824)
Driehoekige sleutelaandrijving, 14 mm, zijde A (AK340)

Speciale functie zijde B
Verlengde DK-rotor, 54 mm (AK396)
Verlengde DK-rotor, 70 mm (AK650)
Verlengde DK-rotor, 80 mm (AK297)

Stofbescherming
Stof- en spatwaterbescherming zijde A (SSW-A)
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stof- en insectenbescherming zijde A (SIS-A)

Functie behuizing zijde A
Speciale lengte 32/48 mm, 32/43 mm (AK728)
Speciale lengte 32,5/32,5 mm (AK345)

Functie behuizing zijde B
Klaslokaalfunctie rechtsom (RMC-CW)
Klaslokaalfunctie linksom (RMC-CCW)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Contactpen
Contactpen zijde A (KT-A)

Gefreesde zijde A
Teruggefreesd 1 mm, zijde A (RG1-A)
Teruggefreesd 2 mm, zijde A (RG2-A)
Teruggefreesd 3 mm, zijde A (RG3-A)
Teruggefreesd 3,6 mm, zijde A (RG3.6-A)
Teruggefreesd 4 mm, zijde A (RG4-A)
Teruggefreesd 5 mm, zijde A (RG5-A)
Teruggefreesd 6 mm, zijde A (RG6-A)
Teruggefreesd 7 mm, zijde A (RG7-A)
Teruggefreesd 10 mm, zijde A (RG10-A)
Teruggefreesd 12 mm, zijde A (RG12-A)

Gefreesde zijde B
Teruggefreesd 1 mm, zijde B (RG1-B)
Teruggefreesd 2 mm, zijde B (RG2-B)
Teruggefreesd 3 mm, zijde B (RG3-B)
Teruggefreesd 3,6 mm, zijde B (RG3.6-B)
Teruggefreesd 4 mm, zijde B (RG4-B)
Teruggefreesd 5 mm, zijde B (RG5-B)
Teruggefreesd 6 mm, zijde B (RG6-B)
Teruggefreesd 7 mm, zijde B (RG7-B)
Teruggefreesd 10 mm, zijde B (RG10-B)
Teruggefreesd 12 mm, zijde B (RG12-B)

Bevestigingsschroeven
Zonder bevestigingsschroef (no_BS)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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Draaiknoppen
K.DKZ | Knopcilinder keersleutelsystemen

Bestelcode 
korte tekst

Type Afbeelding Tekening

RK Ronde knop - Standaard
Oppervlakken: 
Vernikkeld (NI) 
Verchroomd mat (CRM) 
Verchroomd gepolijst (CRP) 
Messing mat (MS) 
Messing gepolijst (MP) 
Medium bruin (BM)

RKG Ronde knop - Design getande sleutelsystemen
Oppervlak:
Vernikkeld (NI) 

DK Designknop  
Oppervlak:
Vernikkeld (NI) 

MK Megaknop 
Oppervlak:
Vernikkeld (NI) 
Messing gepolijst (MP)

MK-AK237 Megaknop verkleind 
Oppervlak:
Vernikkeld (NI) 

OKD Ovale knop D-LINE  
Oppervlak:
Vernikkeld (NI) 

OPK Ovaal profiel knop
Oppervlak:
Vernikkeld (NI)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

37
.7

18

18
24.8

Ø 
14

.1

30
1

32

32

 
20 
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Draaiknoppen
K.DKZ | Knopcilinder keersleutelsystemen

Bestelcode 
korte tekst

Type Afbeelding Tekening

FK Freedom-knop
Oppervlak:
Vernikkeld (NI) 
Donkerbruin (BD) 
Bruin middel (BM)

EK Vierkante knop 
Oppervlak:
Vernikkeld (NI) 

DK-AK151 Excentrische knop 
Oppervlakken: 
Vernikkeld (NI) 
Messing mat (MS) 
Messing gepolijst (MP) 

DK-AK583 Hendelknop  
Oppervlak:
Vernikkeld (NI) 

DK-AK654 Knop voor gevangenisdeur  
Oppervlak:
Vernikkeld (NI) 

DK-AK758 Speciaal design knop 
Oppervlakken: 
Vernikkeld (NI) 
Verchroomd (CR) 
Verchroomd gepolijst (CRP)

DK-HK32 HEWI knop  
Kleuren:
Rood
andere kleuren op aanvraag

17
33

10

1

23

17

10

33

60

40
52,7

14

18

24.8

14
.0

15
.0

2.0

37
.6

24

35 20

14

1620

14

36
,5

 31,6  30 
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Europrofiel 17 mm
K.DZ_TIC | Thermisch geïsoleerde dubbele cilinder, europrofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in europrofiel. De meenemer
bedient de dag- en/of de nachtschoot van het deurslot.
Bijzonder geschikt voor gebouwen volgens de
passiefhuisstandaard en portiekdeuren, omdat
condensatie aan de binnenzijde van de deur wordt
voorkomen.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Meenemer type 1414-3
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 stuk schuimrubber afdichting
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• penta (K84)/DZ/TIC/40/40/NI/... cilinderopties
• expert plus (K83)/DZ/TIC/35/50/MS/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:
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K.DZ_TIC | Thermisch geïsoleerde dubbele cilinder, europrofiel

Europrofiel 17 mm

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Lengte
Cilinderlengte per zijde: 35 tot 100 mm in stappen van 5
mm
Minimale totale lengte: 80 mm (minimaal 35/45 of 40/40)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)

Koppelingsfunctie
Cilinderslot aan beide zijden vergrendelbaar (BSZ)

Meenemer
Standaardmeenemer
Biffar, meenemer met 2 neuzen (BIFF_2nose)
4-neus meenemer (4nose)
Tandwiel z = 10 (ZR10)
Tandwiel z = 18 (ZR18)
 
Afbeeldingen zie cilinderuitvoering dubbele cilinder in
europrofiel.

Meenemerstand
Standaard: 30°
Optioneel: 0° tot 360° in stappen van 15°

Certificaat/Norm
Zonder certificaat (no_NORM)
EN1303-B (EN1303B)
TIC-cilinders zijn gecertificeerd volgens:
- Testen op brandwerendheid NEN EN 1634-1
- Waterdichtheid NEN EN 12208

Bouwsleutelfunctie
Zonder bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stof- en insectenbescherming zijde A (SIS-A)
Stof- en insectenbescherming zijde B (SIS-B)
Stof- en insectenbescherming zijde A en B (SIS-AB)

Bevestigingsschroeven
Zonder bevestigingsschroef (no_BS)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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Europrofiel 17 mm
K.DKZ_TIC | Thermisch geïsoleerde knopcilinder, europrofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in europrofiel. De knop is aan de
binnenzijde gemonteerd en maakt een veilige
ontgrendeling en vergrendeling van de deur zonder sleutel
mogelijk. De meenemer bedient de dag-  en/of de
nachtschoot van het deurslot.
Bijzonder geschikt voor gebouwen volgens de
passiefhuisstandaard en portiekdeuren, omdat
condensatie aan de binnenzijde van de deur wordt
voorkomen.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 stuk schuimrubber afdichting
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• penta (K84)/DKZ/TIC/40/40/NI/... cilinderopties
• expert plus (K83)/DKZ/TIC/35/50/MS/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:
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K.DKZ_TIC | Thermisch geïsoleerde knopcilinder, europrofiel

Europrofiel 17 mm

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Lengte
Cilinderlengte per zijde: 35 tot 100 mm in stappen van 5
mm
Minimale totale lengte: 80 mm (minimaal 35/45 of 40/40)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)

Knop zijde B
Vertaling ontbreekt
Vertaling ontbreekt
Design-knop (DK)
MEGA-knop (MK)
Ovale knop D-lijn (OKD)
Ovale knop (OK)
 
Afbeeldingen zie cilinderuitvoering knopcilinder in
europrofiel

Koppelingsfunctie
Standaardkoppeling

Meenemer
Biffar, meenemer met 2 neuzen (BIFF_2nose)
4-neus meenemer (4nose)
Tandwiel z = 10 (ZR10)
Tandwiel z = 18 (ZR18)
 
Afbeeldingen zie cilinderuitvoering dubbele cilinder in
europrofiel.

Meenemerstand
Standaard: 30°
Optioneel: 0° tot 360° in stappen van 15°

Certificaat/Norm
TIC-cilinders zijn gecertificeerd volgens:
- Testen op brandwerendheid NEN EN 1634-1
- Waterdichtheid NEN EN 12208

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Bevestigingsschroeven
Zonder bevestigingsschroef (no_BS)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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Europrofiel 17 mm – zonder sluitsysteem
BDZ | Blinde, dubbele cilinder, europrofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in europrofiel die geen grendel
vereisen

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Geen systeem nodig. De blinde cilinder heeft geen kern-/

insertgaten.

Leveromvang
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm

Bestelvoorbeeld
• BDZ/30/30/NI
• BDZ/15/50/CR
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Lengte
Lengtes per zijde: 15 tot 200 mm in stappen van 5 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Bevestigingsschroeven
Schroef M5x50 mm (BS_M5x50)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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Europrofiel 17 mm – zonder sluitsysteem
BHZ | Blinde, halve cilinder, europrofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in europrofiel die geen grendel
vereisen

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Geen systeem nodig. De blinde cilinder heeft geen kern-/

insertgaten.

Leveromvang
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm

Bestelvoorbeeld
• BHZ/25/NI
• BHZ/55/CR
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Lengte
Lengtes per zijde: 25 tot 120 mm in stappen van 5 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Bevestigingsschroeven
Schroef M5x50 mm (BS_M5x50)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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Europrofiel 17 mm – zonder sluitsysteem
2090000274 K.BDKZ | Blinde knopcilinder, europrofiel

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld

Leveromvang
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• K/BDKZ/30/30/NI/... cilinderopties
• K/BDKZ/25/45/MP/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Lengte
- Standaardlengte per zijde:
30 tot 100 mm in stappen van 5 mm
- Speciale lengte per zijde:
van 105 mm in stappen van 5 mm
- Kort cilinder: 
één cilinderzijde 25 mm, minimale totale lengte 60 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Chemisch vernikkeld (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak

Knop zijde B
Vertaling ontbreekt
Vertaling ontbreekt
Design-knop (DK)
MEGA-knop (MK)
MEGA-knop, verkleind (MK-AK237)
Ovale knop D-lijn (OKD)
Ovale knop (OK)
Freedom-knop (FK)
Hoekige knop (EK)
Excentrische knop (DK-AK151)
Hendelknop (DK-AK583)
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2090000274 K.BDKZ | Blinde knopcilinder, europrofiel

Europrofiel 17 mm – zonder sluitsysteem

Gevangenisdeur-knop (DK-AK654)
Speciaal design-knop (DK-AK758)
HEWI-knop (DK-HK32)
 
Afbeeldingen zie cilinderuitvoering knopcilinder in
europrofiel

Meenemer
Standaardmeenemer
Biffar, meenemer met 2 neuzen (BIFF_2nose)
4-neus meenemer (4nose)
Tandwiel z = 10 (ZR10)
Tandwiel z = 10 (ZR10-AK616)
Tandwiel z = 10 (ZR10-AK647)
Tandwiel z = 14 (ZR14-AK617)
Tandwiel z = 18 (ZR18)
Universele meenemer 98-4-001 (UNIV)
Meenemer voor cilinders met relatieve beweging
(CAM_RB)
 
Afbeeldingen zie cilinderuitvoering dubbele cilinder in
europrofiel.

Meenemerstand
Standaard: 30°
Optioneel: 0° tot 360° in stappen van 15°

Speciale functie zijde B
Verlengde DK-rotor, 40 mm (AK297)
Verlengde DK-rotor, 54 mm (AK396)
Verlengde DK-rotor, 70 mm (AK650)
Verlengde DK-rotor, 80 mm (AK297)
Driehoekige DK-rotor, 14 mm (AK340)
Vierkante DK-rotor, 6 mm (AK964)
Vierkante DK-rotor, 8 mm (AK768)

Gefreesde zijde A
Teruggefreesd 1 mm, zijde A (RG1-A)
Teruggefreesd 2 mm, zijde A (RG2-A)
Teruggefreesd 3 mm, zijde A (RG3-A)
Teruggefreesd 3,6 mm, zijde A (RG3.6-A)
Teruggefreesd 4 mm, zijde A (RG4-A)
Teruggefreesd 5 mm, zijde A (RG5-A)
Teruggefreesd 6 mm, zijde A (RG6-A)
Teruggefreesd 7 mm, zijde A (RG7-A)
Teruggefreesd 10 mm, zijde A (RG10-A)
Teruggefreesd 12 mm, zijde A (RG12-A)

Gefreesde zijde B
Teruggefreesd 1 mm, zijde B (RG1-B)
Teruggefreesd 2 mm, zijde B (RG2-B)
Teruggefreesd 3 mm, zijde B (RG3-B)
Teruggefreesd 3,6 mm, zijde B (RG3.6-B)
Teruggefreesd 4 mm, zijde B (RG4-B)
Teruggefreesd 5 mm, zijde B (RG5-B)
Teruggefreesd 6 mm, zijde B (RG6-B)
Teruggefreesd 7 mm, zijde B (RG7-B)
Teruggefreesd 10 mm, zijde B (RG10-B)
Teruggefreesd 12 mm, zijde B (RG12-B)

Bevestigingsschroeven
Zonder bevestigingsschroef (no_BS)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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Europrofiel 17 mm – zonder sluitsysteem
K.DKHZ | Halve knopcilinder, europrofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in europrofiel. De meenemer
bedient de dag- en/of de nachtschoot van het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld

Leveromvang
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• K/DKHZ/30/NI/... cilinderopties
• K/DKHZ/45/MP/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Lengte
- Standaardlengte:
25 tot 100 mm in stappen van 5 mm
- Speciale lengte:
van 105 mm in stappen van 5 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Knop zijde A
Ronde knop – standaard (RK)
MEGA-knop (MK)
Ovale knop D-lijn (OKD)
Excentrische knop (DK-AK151)
Hendelknop (DK-AK583)
Gevangenisdeur-knop (DK-AK654)
Speciaal design-knop (DK-AK758)
 
Afbeeldingen zie cilinderuitvoering knopcilinder in
europrofiel
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K.DKHZ | Halve knopcilinder, europrofiel

Europrofiel 17 mm – zonder sluitsysteem

Meenemer
Standaardmeenemer
Tandwiel z = 10 (ZR10)
 
Afbeeldingen zie cilinderuitvoering dubbele cilinder in
europrofiel.

Certificaat/Norm
Zonder certificaat (no_NORM)

Speciale functie
Verlengde DK-rotor, 40 mm (AK297)
Verlengde DK-rotor, 54 mm (AK396)
Driehoekige sleutelaandrijving, 8,1 mm, zijde A (AK824)
Driehoekige sleutelaandrijving, 14 mm, zijde A (AK340)
Vierkante sleutelaandrijving, 8 mm, zijde A (AK768)

Bevestigingsschroeven
Zonder bevestigingsschroef (no_BS)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)



links innen angeschlagene Tür
Bestellcode.RA/LI

rechts innen angeschlagene Tür
Bestellcode.LA/RI

rechts außen angeschlagene Tür
Bestellcode.RA/LI

links außen angeschlagene Tür
Bestellcode.LA/RI

Door hinges inside left
Order code: RA-LI

Door hinges inside right
Order code. LA-RI

Door hinges outside left
Order code: LA-RI

Door hinges outside right
Order code. RA-LI
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Europrofiel 17 mm – zonder sluitsysteem
K.WCZ | WC-cilinder, europrofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in europrofiel.
Voor deuren of toiletten of wasruimten. Zichtbaar van
buitenaf of het toilet of de wasruimte bezet (rood) of vrij
(groen) is.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld

Leveromvang
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• K/WCZ/30/30/NI/... cilinderopties
• K/WCZ/25/45/MP/RDK/RA-LI
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Sluitrichting
Deuraanslag rechts buiten of links binnen (RA-LI)
Deuraanslag links buiten of rechts binnen (LA-RI)

Lengte
- Standaardlengte per zijde:
30 tot 80 mm in stappen van 5 mm
 
- Kort cilinder: 
één cilinderzijde 25 mm, minimale totale lengte 60 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Chemisch vernikkeld (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak

Knop zijde B
Vertaling ontbreekt
MEGA-knop (MK)
Ovale knop D-lijn (OKD)
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K.WCZ | WC-cilinder, europrofiel

Europrofiel 17 mm – zonder sluitsysteem

Hendelknop (DK-AK583)
Geen knop (KK)
Geen knop (KKG) – opname voor knopvarianten getande
sleutel
 
Afbeeldingen zie cilinderuitvoering knopcilinder in
europrofiel

Functie insert zijde A
Speciaal WC-insert met sleutelkanaal (AK380)

Bevestigingsschroeven
Zonder bevestigingsschroef (no_BS)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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Deurcilinder toepassingen
K.DZ_AK571 | Dubbele cilinder, FICHET MONOBLOC

Toepassing
Ronde profielcilinder voor Fichet speciale slotkasten,
verkrijgbaar als dubbele cilinder en knopcilinder

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Sleutel met kunststof clip in zwart voor systeem penta

(K84), in donkerblauw voor alle andere systemen
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• penta (K84)/DZ/AK571/41/41/NI/... cilinderopties
• expert plus (K83)/DZ/AK571/41/66/MS/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)

Lengte zijde A (mm)
41,0

Lengte zijde B (mm)
41,0
66,0
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K.DZ_AK571 | Dubbele cilinder, FICHET MONOBLOC

Deurcilinder toepassingen

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak

Koppelingsfunctie
Standaard functionele koppeling (SFK)
Cilinderslot aan beide zijden vergrendelbaar (BSZ)
Prioriteitsfunctie zijde A (PF-A)
Prioriteitsfunctie zijde B (PF-B)
Gevarensleutelfunctie (GF)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Insert stofkap 2004 zijde B (2004-B)
Insert stofkap 2004 zijde A en B (2004-AB)
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Deurcilinder toepassingen
K.DKZ_AK571 | Knopcilinder, FICHET MONOBLOC

Toepassing
Ronde profielcilinder voor Fichet speciale slotkasten,
verkrijgbaar als dubbele cilinder en knopcilinder

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver
• Ronde knop (RDK)

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• expert plus (K83)/DKZ/AK571/41/41/NI/... cilinderopties
• K/SYS/DKZ/AK571/MS/... cilinderopties (zonder

technisch systeem)
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
gemini T (K54)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
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Deurcilinder toepassingen
K.DZ_AK989 | Dubbele cilinder, VAK PICARD

Toepassing
Dubbele cilinder in rondprofiel voor speciale slotkasten,
ook verkrijgbaar als knopcilinder
De meenemer bedient de dag- en/of de nachtschoot van
het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Bestelvoorbeeld
• penta cross (K90)/DZ/AK989/NI/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
gemini plus (K81)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)

Bouwsleutelfunctie
Zonder bouwsleutelfunctie

Stofbescherming
Zonder stofkap

Stiften
Stiften, gehard (ZH_H)
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Kopieerbeveiliging
Zonder kopieerbeveiliging cross
Met kopieerbeveiliging cross
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Deurcilinder toepassingen
K.DZ_AK997 | Dubbele cilinder, DANALOCK

Toepassing
Voor insteeksloten in europrofiel. De meenemer bedient
het vergrendelingsmechanisme.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Bestelvoorbeeld
• expert plus (K83)/DZ/AK997/30/25/NI/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Dealersysteem
matrix plus (K86)
matrix (K59)

Lengte zijde A (mm)
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0

Lengte zijde B (mm)
25,0

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)

Koppelingsfunctie
Standaardkoppeling

Boor- en trekbeveiliging zijde A
Zonder boor- en trekbescherming (no_BSZS)

Boor- en trekbeveiliging zijde B
Zonder boor- en trekbescherming

Bouwsleutelfunctie
Zonder bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Zonder stofkap
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
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K.DZ_AK997 | Dubbele cilinder, DANALOCK

Deurcilinder toepassingen

Stiften
Stiften, gehard (ZH_H)

Bevestigingsschroeven
Zonder bevestigingsschroef (no_BS)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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22mm rondprofielcilinder
K.DZ_CH | Dubbele cilinder, 22mm rondprofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in Zwitsers rondprofiel. De
meenemer bedient de dag- en/of nachschoot met de
sleutel.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• penta (K84)/DZCH/32,5/32,5/NI/... cilinderopties
• expert plus (K83)/DZCH/27,5/47,5/CR/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.DZ_CH | Dubbele cilinder, 22mm rondprofiel

22mm rondprofielcilinder

Lengte
- Standaardlengte per zijde:
32,5 tot 102,5 mm in stappen van 5 mm
- Speciale lengte per zijde:
vanaf 107,5 mm in stappen van 5 mm (max. 152,5)
- Kort cilinder:
één cilinderzijde 27,5 mm, minimale totale lengte 65 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Chemisch vernikkeld (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)
Altblank (ALTB)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak

Koppelingsfunctie
Standaard functionele koppeling (SFK)
Cilinderslot aan beide zijden vergrendelbaar (BSZ)
Prioriteitsfunctie zijde A (PF-A)
Prioriteitsfunctie zijde B (PF-B)
Vrijloopcilinder voor schakel- of panieksloten (FZG)
Gevarensleutelfunctie (GF)

Meenemer
Standaardmeenemer
Biffar, meenemer met 2 neuzen (BIFF_2nose)
Tandwiel z = 10 (ZR10)
Tandwiel z = 18 (ZR18)
 
Afbeeldingen zie cilinderuitvoering dubbele cilinder in
europrofiel.

Meenemerstand
Standaard: 30°
Optioneel: 0° tot 360° in stappen van 15°

Toegangsfunctie
Zonder functie
Duplofunctie zijde A (DF-A)
Duplofunctie zijde B (DF-B)
Duplofunctie zijde A en B (DF-AB)
Servicefunctie SAT1 A + SAT1 B (SAT1-A_SAT1-B)
Servicefunctie SAT2 A + SAT1 B (SAT2-A_SAT1-B)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Insert stofkap 2004 zijde B (2004-B)
Insert stofkap 2004 zijde A en B (2004-AB)

Blind aan één zijde
Eenzijdige blinde zijde A (BL-A)
Eenzijdige blinde zijde B (BL-B)

Functie behuizing zijde A
Doorlopende aanslag (AK888)

Contactpen
Contactpen zijde A (KT-A)
Contactpen zijde B (KT-B)

Bevestigingsschroeven
Zonder bevestigingsschroef (no_BS)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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22mm rondprofielcilinder
K.HZ_CH | Halve cilinder, 22mm rondprofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in 22mm rondprofiel. De
meenemer bedient de dag- en/of de nachtschoot van het
deurslot. De meenemer kan in stappen van 30° worden
ingesteld vanuit de 0° of 15° positie.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• penta (K84)/HZCH/32,5/NI/... cilinderopties
• expert plus (K83)/HZCH/47,5/CRP/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.HZ_CH | Halve cilinder, 22mm rondprofiel

22mm rondprofielcilinder

Lengte
- Standaardlengte per zijde:
32,5 tot 102,5 mm in stappen van 5 mm
- Speciale lengte per zijde:
vanaf 107,5 mm in stappen van 5 mm (max. 122,5)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Donker bruin (BD)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak

Koppelingsfunctie
Standaardkoppeling
Vrijloopcilinder voor schakel- of panieksloten (FZG)

Sluitbeweging
Relatieve beweging 6-3 rechts
Relatieve beweging 7-10 links
Relatieve beweging 12-9 links

Meenemer
Standaardmeenemer
Tandwiel z = 10 (ZR10)
 
Afbeeldingen zie cilinderuitvoering dubbele cilinder in
europrofiel.

Meenemerstand
Standaard: 30°
Optioneel: 0° tot 360° in stappen van 15°

Toegangsfunctie
Duplofunctie (DF)
Servicefunctie SAT1 (SAT1)
Servicefunctie SAT2 (SAT2)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Blind aan één zijde
Eenzijdige blinde zijde A (BL-A)

Functie behuizing zijde A
Doorlopende aanslag (AK888)

Contactpen
Contactpen zijde A (KT-A)

Bevestigingsschroeven
Zonder bevestigingsschroef (no_BS)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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22mm rondprofielcilinder
K.DKZ_CH | Knopcilinder, 22mm rondprofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in 22mm rondprofiel. De knop is
aan de binnenzijde gemonteerd en maakt een veilige
ontgrendeling en vergrendeling van de deur zonder sleutel
mogelijk. De meenemer bedient de dag- en/of de
nachtschoot van het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Sleutel met kunststof clip in zwart voor systeem penta

(K84), in donkerblauw voor alle andere systemen
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• penta (K84)/DKZCH/32,5/32,5/NI/... cilinderopties
• expert plus (K83)/DKZCH/27,5/37,5/MP/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:
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K.DKZ_CH | Knopcilinder, 22mm rondprofiel

22mm rondprofielcilinder

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Lengte
- Standaardlengte per zijde:
32,5 tot 102,5 mm in stappen van 5 mm
- Speciale lengte per zijde:
vanaf 107,5 mm in stappen van 5 mm (max. 142,5)
- Kort cilinder:
één cilinderzijde 27,5 mm, minimale totale lengte 65 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Chemisch vernikkeld (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)
Altblank (ALTB)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak

Knop zijde B
Vertaling ontbreekt
Design-knop (DK)
MEGA-knop (MK)
Ovale knop D-lijn (OKD)
Freedom-knop (FK)
Hoekige knop (EK)
 
Afbeeldingen zie cilinderuitvoering knopcilinder in
europrofiel

Koppelingsfunctie
Standaardkoppeling
Prioriteitsfunctie zijde A (PF-A)
Vrijloopcilinder voor schakel- of panieksloten (FZG)
Hotelkamerfunctie (AK527)
360°-begrenzing, linksom (AK924-CCW)
360°-begrenzing, rechtsom (AK924-CW)

Meenemer
Standaardmeenemer
Biffar, meenemer met 2 neuzen (BIFF_2nose)
Tandwiel z = 10 (ZR10)
 
Afbeeldingen zie cilinderuitvoering dubbele cilinder in
europrofiel.

Meenemerstand
Standaard: 30°
Optioneel: 0° tot 360° in stappen van 15°

Toegangsfunctie
Servicefunctie SAT1 (SAT1)
Servicefunctie SAT2 (SAT2)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Speciale functie zijde B
Verlengde DK-rotor, 40 mm (AK297)
Verlengde DK-rotor, 70 mm (AK650)
Verlengde DK-rotor, 80 mm (AK297)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Blind aan één zijde
Eenzijdige blinde zijde A (BL-A)
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K.DKZ_CH | Knopcilinder, 22mm rondprofiel

22mm rondprofielcilinder

Functie behuizing zijde A
Doorlopende aanslag (AK888)

Contactpen
Contactpen zijde A (KT-A)

Bevestigingsschroeven
Zonder bevestigingsschroef (no_BS)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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22mm rondprofielcilinder
K.DKHZ_CH | Halve knopcilinder, 22mm rondprofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in Zwitsers rondprofiel. De
meenemer bedient de grendel en/of de nachtschoot van
het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld

Leveromvang
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• K/DKHZCH/32,5/NI/... cilinderopties
• K/DKHZCH/47,5/MP/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Lengte
- Standaardlengte per zijde:
32,5 tot 102,5 mm in stappen van 5 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)

Knop zijde A
Ronde knop – standaard (RK)
Ovale knop D-lijn (OKD)

Meenemer
Standaardmeenemer
Tandwiel z = 10 (ZR10)

Bevestigingsschroeven
Zonder bevestigingsschroef (no_BS)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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Ovale cilinder
K.OHZ_2048 | Ovale halve cilinder, Scandinavië

Toepassing
Voor Scandinavische insteeksloten

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/OHZ/2048/CR/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
Zonder systeem (K00)

Type systeem
Zonder insert (no_INS)
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K.OHZ_2048 | Ovale halve cilinder, Scandinavië

Ovale cilinder

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Messing gepolijst (MP)
Messing gelakt (MSL)
Donker bruin (BD)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing ruw (INS-MSR)

Toegangsfunctie
Servicefunctie SAT1 (SAT1)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)

Stiften
Zonder stiften (O ZH)
Stiften, roestvrij (ZH_RF)



Deurcilinder
dormakaba Keersleutelsystemen EU

90 Produktcatalogus mechanische sluitsystemen 2020 Geldig van: 16.06.2021

Ovale cilinder
K.OHZ_2048D | Ovale halve cilinder, met boorbescherming

Toepassing
Voor Scandinavische insteeksloten

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Boorbeschermpen in behuizing
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/OHZ/2048D/CR/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
Zonder systeem (K00)

Type systeem
Zonder insert (no_INS)
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K.OHZ_2048D | Ovale halve cilinder, met boorbescherming

Ovale cilinder

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing ruw (INS-MSR)

Toegangsfunctie
Servicefunctie SAT1 (SAT1)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)

Stiften
Zonder stiften (O ZH)
Stiften, roestvrij (ZH_RF)



2048B

2048G
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Ovale cilinder
K.OHZ_2048B/2048BD/2048G | Ovale halve cilinder, met aandrijfarm

Toepassing
Voor Scandinavische insteeksloten
De aandrijfarm bedient de nachtschoot van het slot van
buitenaf.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Met rozet
• Met aandrijfarm (kan ter plaatse op lengte worden

gemaakt)
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/OHZ/2048BD/CR/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Standaarduitvoering Boor- en trekbeveiliging
zijde A

Type
cilinder

Verticale aandrijfarm
voor sleuteluitname

Zonder boor- en
trekbescherming
(no_BSZS)

2048B

Verticale aandrijfarm
voor sleuteluitname

Boorbescherming,
Scandinavië (BS SK)

2048B
D

Horizontale aandrijfarm
voor sleuteluitname

Zonder boor- en
trekbescherming
(no_BSZS)

2048G

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
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K.OHZ_2048B/2048BD/2048G | Ovale halve cilinder, met aandrijfarm

Ovale cilinder

quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
Zonder systeem (K00)

Type systeem
Zonder insert (no_INS)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing ruw (INS-MSR)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)

Stiften
Zonder stiften (O ZH)
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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Ovale cilinder
K.OHZ_2048F | Ovale halve cilinder, binnencilinder

Toepassing
Voor Scandinavische insteeksloten

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/OHZ/2048F/CR/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
Zonder systeem (K00)

Type systeem
Zonder insert (no_INS)
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K.OHZ_2048F | Ovale halve cilinder, binnencilinder

Ovale cilinder

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing ruw (INS-MSR)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)

Stiften
Zonder stiften (O ZH)
Stiften, roestvrij (ZH_RF)



 12 

 1
5 

 3
5 

 20 

 5,2 

 6,5 

 9,5 

 31,05 

 93,1 

 5,4 

Deurcilinder
dormakaba Keersleutelsystemen EU

96 Produktcatalogus mechanische sluitsystemen 2020 Geldig van: 16.06.2021

Ovale cilinder
K.OHZ_2048FG | Ovale halve cilinder, binnencilinder met aandrijfarm

Toepassing
Voor Scandinavische insteeksloten

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Met aandrijfarm (kan ter plaatse op lengte worden

gemaakt)
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/OHZ/2048FG/CR/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
Zonder systeem (K00)

Type systeem
Zonder insert (no_INS)
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K.OHZ_2048FG | Ovale halve cilinder, binnencilinder met aandrijfarm

Ovale cilinder

Oppervlak – Cilinder
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing ruw (INS-MSR)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)

Stiften
Zonder stiften (O ZH)
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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Ovale cilinder
K.OHZ_3537S | Ovale halve cilinder, met boorbescherming

Toepassing
Voor Scandinavische insteeksloten

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/OHZ/3537S/CR/... cilinderopties
 
 
Zie de opties hieronder:

Technisch systeem
gemini (K50)
gemini S (K53)
gemini plus (K87)
quattro 1.0 (K50S)
quattro 1.1 (K51)
quattro S (K52)
quattro plus (K85)
expert (K56)
penta (K57)
penta (K84)
penta cross (K90)
quattro plus (K58)
gemini T (K54)
gemini plus (K81)
expert plus (K83)
expert cross (K89)
matrix (K59)
matrix plus (K86)

Type systeem
Zonder insert (no_INS)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Verchroomd (CR)
Messing mat (MS)
Messing gelakt (MSL)
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K.OHZ_3537S | Ovale halve cilinder, met boorbescherming

Ovale cilinder

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing ruw (INS-MSR)

Bouwsleutelfunctie
Zonder bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)

Stiften
Zonder stiften (O ZH)
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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Ovale cilinder
K.OHZ_3520 | Ovale halve cilinder

Toepassing
Voor alle insteeksloten in Scandinavisch ovaal profiel.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)

Type systeem
Zonder insert (no_INS)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Verchroomd (CR)
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K.OHZ_3520 | Ovale halve cilinder

Ovale cilinder

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing ruw (INS-MSR)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)

Blind aan één zijde
Eenzijdige blinde zijde A (BL-A)

Stiften
Zonder stiften (O ZH)
Stiften, roestvrij (ZH_RF)



130K5

130K5X10
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Ovale cilinder
K.OHZ_130K5 | Ovale halve cilinder

Toepassing
Geschikt voor sloten: EFCO 3000 en 6000 series
LOCKWOOD 570, 590 series en 5900 buitencilinder

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/OHZ/130K5/CR/... cilinderopties
quattro plus (K85)/OHZ/130K5X20/CR/... cilinderopties
 
 
Zie de opties hieronder:

Standaarduitvoering Type cilinder
Lengte 34 mm 130K5
Lengte 44 mm 130K5X10
Lengte 54 mm, deurdikte 50-90 mm 130K5X20
Lengte 74 mm, deurdikte 90-127 mm 130K5X40

Technisch systeem
quattro S (K52)
quattro plus (K85)
expert (K56)
expert plus (K83)
expert cross (K89)

Type systeem
Zonder insert (no_INS)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd (CR)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)
 
Alle oppervlakken beschikbaar voor type 130K5.
Oppervlak CR voor 130K5X10/20/40, andere oppervlakken
op aanvraag



130K5X20

130K5X40
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K.OHZ_130K5 | Ovale halve cilinder

Ovale cilinder

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)

Stiften
Zonder stiften (O ZH)
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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Ovale cilinder
K.ODZ_2048CF | Ovale dubbele cilinder, Scandinavië

Toepassing
Voor Scandinavische insteeksloten

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Insert en huls in natuurlijk messing
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/ODZ/2048CF/CR/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
- Ouder systeem
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
gemini plus (K81)
gemini S (K53)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Chemisch vernikkeld (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Messing gelakt (MSL)
Donker bruin (BD)

Oppervlak – Insert
Standaard insert oppervlak is natuurlijk messing, extra
keuze is het gekozen cilinderoppervlak.
 
Messing ruw (INS-MSR)
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K.ODZ_2048CF | Ovale dubbele cilinder, Scandinavië

Ovale cilinder

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Insert stofkap 2004 zijde B (2004-B)
Insert stofkap 2004 zijde A en B (2004-AB)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004-PRE-A)
Stofkap 2004 voorbereid AB (2004-PRE-AB)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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Ovale cilinder
K.ODZ_3537C | Ovale dubbele cilinder, Scandinavië

Toepassing
Voor Scandinavische insteeksloten

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Insert en huls in natuurlijk messing
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/ODZ/3537C/CR/... cilinderopties
 
 
Zie de opties hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
- Ouder systeem
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
gemini plus (K81)
gemini S (K53)

Oppervlak – Cilinder
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Messing gepolijst (MP)

Oppervlak – Insert
Standaard insert oppervlak is natuurlijk messing, extra
keuze is het gekozen cilinderoppervlak.
 
Messing ruw (INS-MSR)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)
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K.ODZ_3537C | Ovale dubbele cilinder, Scandinavië

Ovale cilinder

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Insert stofkap 2004 zijde B (2004-B)
Insert stofkap 2004 zijde A en B (2004-AB)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004-PRE-A)
Stofkap 2004 voorbereid AB (2004-PRE-AB)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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Ovale cilinder
K.ODZ_304C | Ovale dubbele cilinder, Scandinavië

Toepassing
Voor Scandinavische insteeksloten

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Insert en huls in natuurlijk messing
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/ODZ/304C/CR/... cilinderopties
 
 
Zie de opties hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
- Ouder systeem
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
gemini plus (K81)
gemini S (K53)

Oppervlak – Cilinder
Verchroomd (CR)

Oppervlak – Insert
Standaard insert oppervlak is natuurlijk messing, extra
keuze is het gekozen cilinderoppervlak.
 
Messing ruw (INS-MSR)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)
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K.ODZ_304C | Ovale dubbele cilinder, Scandinavië

Ovale cilinder

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Insert stofkap 2004 zijde B (2004-B)
Insert stofkap 2004 zijde A en B (2004-AB)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004-PRE-A)
Stofkap 2004 voorbereid AB (2004-PRE-AB)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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Ovale cilinder
K.HZ_SKAND/305 MU | Halve cilinder, europrofiel

Toepassing
Voor Scandinavische insteeksloten
De meenemer bedient de grendel en de vergrendeling in
het geval van een wisselfunctie.

Standaarduitvoering
• Behuizing van messing verchroomd
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/HZ_SKAND/305MU/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Oppervlak – Cilinder
Verchroomd (CR)
Messing gelakt (MSL)
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K.HZ_SKAND/305 MU | Halve cilinder, europrofiel

Ovale cilinder

Oppervlak – Insert
Verchroomd (INS-CR)
Messing ruw (INS-MSR)

Boor- en trekbeveiliging zijde A
Zonder boor- en trekbescherming (no_BSZS)

Bouwsleutelfunctie
Zonder bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stiften
Stiften, gehard (ZH_H)
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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Union-profiel
K.UDZ | Union dubbele cilinder

Toepassing
Voor alle insteeksloten in Union-profiel (UK). De
meenemer bedient de dag- en/of de nachtschoot van het
deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver
• Meenemer UNIV – Universal (98-4-001)

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
quattro plus (K85)/UDZ/30/30/NI/... cilinderopties
expert plus (K83)/UDZ/45/50/CR/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.UDZ | Union dubbele cilinder

Union-profiel

Lengte
- Standaardlengte per zijde:
30 tot 95 mm in stappen van 5 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Messing gepolijst (MP)
Messing gelakt (MSL)
Donker bruin (BD)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
gekozen cilinderoppervlak. Messing ruw (INS MS ruw) is
mogelijk voor alle cilinderoppervlakken behalve chemisch
vernikkeld (NIC).
Messing ruw (INS-MSR)

Koppelingsfunctie
Standaard functionele koppeling (SFK)
Gevarensleutelfunctie (GF)

Meenemerstand
Standaard: 30°
Optioneel: 0° tot 360° in stappen van 15°

Toegangsfunctie
Duplofunctie zijde A (DF-A)
Duplofunctie zijde B (DF-B)
Duplofunctie zijde A en B (DF-AB)
Servicefunctie SAT1 A + SAT1 B (SAT1-A_SAT1-B)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Insert stofkap 2004 zijde B (2004-B)
Insert stofkap 2004 zijde A en B (2004-AB)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
Beschikbaar voor geselecteerde systemen

Bevestigingsschroeven
Zonder bevestigingsschroef (no_BS)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)

Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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Union-profiel
K.UHZ | Union halve cilinder

Toepassing
Voor alle insteeksloten in Union profiel (UK), die slechts
aan één kant kunnen worden geopend. De meenemer
bedient de dag- en/of de nachtschoot van het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver
• Meenemer UNIV – Universal (98-4-001)

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
quattro plus (K85)/UHZ/30/NI/... cilinderopties
expert plus (K83)/UHZ/45/CR/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.UHZ | Union halve cilinder

Union-profiel

Lengte
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Messing gepolijst (MP)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
gekozen cilinderoppervlak. Messing ruw (INS MS ruw) is
mogelijk voor alle cilinderoppervlakken behalve chemisch
vernikkeld (NIC).
Messing ruw (INS-MSR)

Meenemerstand
Standaard: 30°
Optioneel: 0° tot 360° in stappen van 15°

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Bevestigingsschroeven
Zonder bevestigingsschroef (no_BS)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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Union-profiel
K.UDKZ | Union knopcilinder

Toepassing
Voor alle insteeksloten in Union-profiel (UK). De knop is
aan de binnenzijde gemonteerd en maakt een veilige
ontgrendeling en vergrendeling van de deur zonder sleutel
mogelijk. De meenemer bedient de dag- en/of de
nachtschoot van het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver
• Meenemer UNIV – Universal (98-4-001)

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
quattro plus (K85)/UDKZ/30/30/NI/... cilinderopties
expert plus (K83)/UDKZ/45/60/CR/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.UDKZ | Union knopcilinder

Union-profiel

Lengte
- Standaardlengte per zijde:
30 tot 95 mm in stappen van 5 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Chemisch vernikkeld (NIC)
Verchroomd (CR)
Messing gepolijst (MP)
Medium bruin (BM)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
gekozen cilinderoppervlak. Messing ruw (INS MS ruw) is
mogelijk voor alle cilinderoppervlakken behalve chemisch
vernikkeld (NIC).
Vernikkeld (INS-NI)
Chemisch vernikkeld (INS-NIC)
Verchroomd (INS-CR)
Messing gepolijst (INS-MP)
Medium bruin (INS-BM)
Messing ruw (INS-MSR)

Knop zijde B
Vertaling ontbreekt
Design-knop (DK)
Ovale knop D-lijn (OKD)
 
Afbeeldingen zie cilinderuitvoering knopcilinder in
europrofiel

Meenemerstand
Standaard: 30°
Optioneel: 0° tot 360° in stappen van 15°

Toegangsfunctie
Servicefunctie SAT1 (SAT1)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Bevestigingsschroeven
Zonder bevestigingsschroef (no_BS)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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Ronde cilinder
K.RZ_3534 | Ronde cilinder, type 3534

Toepassing
Ronde cilinder voor Scandinavische deursloten,
voorgeboord voor cilinderbevestigingsschroeven, met
buitenschroefdraad om in de slotkast te schroeven

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Keersleutel van nieuwzilver
• Behuizing met buitendraad M29x0.75

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/RZ/3534/CR/… cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
- Ouder systeem
quattro plus (K58)

Oppervlak – Cilinder
Verchroomd (CR)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing ruw (INS-MSR)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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Ronde cilinder
K.RZ_3568 | Ronde cilinder, type 3568

Toepassing
Ronde cilinder voor Scandinavische deursloten,
voorgeboord voor cilinderbevestigingsschroeven, met
buitenschroefdraad om in de slotkast te schroeven

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Keersleutel van nieuwzilver
• Met meenemer
• Behuizing met buitendraad M38x1

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/RZ/3568/CR/… cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)

Oppervlak – Cilinder
Verchroomd (CR)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing ruw (INS-MSR)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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Ronde cilinder
K.RZ_3568S | Ronde cilinder, type 3568S met boorbescherming

Toepassing
Ronde cilinder voor Scandinavische deursloten,
voorgeboord voor cilinderbevestigingsschroeven, met
buitenschroefdraad om in de slotkast te schroeven

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Keersleutel van nieuwzilver
• Boorbeschermpen in behuizing
• Met meenemer
• Behuizing met buitendraad M38x1

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/RZ/3568S/CR/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
gemini plus (K81)
Zonder systeem (K00)

Type systeem
Cilinder, gemonteerd, zonder slot

Oppervlak – Cilinder
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Messing gelakt (MSL)
Donker bruin (BD)
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K.RZ_3568S | Ronde cilinder, type 3568S met boorbescherming

Ronde cilinder

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing ruw (INS-MSR)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Blind aan één zijde
Eenzijdige blinde zijde A (BL-A)

Stiften
Zonder stiften (O ZH)
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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Ronde cilinder
K.RZ_3578 | Ronde cilinder, type 3578 Binnencilinder

Toepassing
Ronde cilinder voor Scandinavische deursloten,
voorgeboord voor cilinderbevestigingsschroeven, met
buitenschroefdraad om in de slotkast te schroeven
Bijpassende binnencilinder voor ronde cilinder 3568 en
3568S

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Keersleutel van nieuwzilver
• Met meenemer
• Behuizing met buitendraad M38x1

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/RZ/3578/CR/… cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
gemini plus (K81)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Verchroomd (CR)
Messing gelakt (MSL)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing ruw (INS-MSR)
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K.RZ_3578 | Ronde cilinder, type 3578 Binnencilinder

Ronde cilinder

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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Ronde cilinder
K.RZ_4050 | Ronde cilinder, type 4050

Toepassing
Voor Scandinavische insteeksloten
Kan worden gebruikt als buiten- en binnencilinder.
De meenemer bedient de grendel en de vergrendeling in
het geval van een wisselfunctie.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/RZ/4050/CR/… cilinderopties
 
 
Zie de opties hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
quattro plus (K85)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
- Ouder systeem
quattro S (K52)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing ruw (INS-MSR)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
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K.RZ_4050 | Ronde cilinder, type 4050

Ronde cilinder

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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Toebehoren deurcilinders
2030 | Beschermkap tegen weersinvloeden

Bestellcode Beschreibung Bild Zeichnung

Toepassing: voor cilinders die aan de weersomstandigheden
zijn blootgesteld. Beschermt de cilinder tegen vocht en vuil en
zorgt voor een langere, probleemloze levensduur van de
cilinder. Gemakkelijk te installeren met dubbelzijdige plakband
of vier schroeven.

Materiaal: zwart kunststof. Dop wordt geopend met een
schroevendraaier. Geboord voor montage met vier schroeven,
optioneel (schroeven niet meegeleverd).

Leveringsomvang: dubbelzijdige plakband

KLAPROZET/2030/PZ
2011729322

Weerbeschermingsklep, zwart kunststof, europrofiel 17 mm
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K/KLAPROZET/2030/
RZ
2011729321

Weerbeschermingsklep, zwart kunststof, rondprofiel 22 mm

*  Dimension mit Dichtung, nicht unter Druck
** Max. Zylinder Abstand (ohne Dichtung unter Rosette)



Type 1031/1061

Type 1031A/1061A

Type 1031G/1061G
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K.BMZ_1031/1061 | Plaatmontagecilinder

Toepassing
Cilinder met moerbevestiging, geschikt voor montage in
hout en metaal

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Grendel, gegalvaniseerd staal
• Bevestigingsmoer van messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel (zie "Speciale functies en sleutels"

voor sleutelopties)
• 1 grendel 40 mm vlak (1061-6ZK)
• 1 montagemoer 1031-5 voor cilindertype 1031/1061,

1031A/1061A, 1031GB/1061GB
1 montagemoer 1031-16A of optioneel 1126-1 bij
cilindertype 1031G/1061G

• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en
bestelling van duplicaatsleutels

• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/BMZ/1031/NI/… cilinderopties

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
entro (K91)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.BMZ_1031/1061 | Plaatmontagecilinder

Type cilinder
Type 1031
- Eén uittrekpositie van de sleutel, alleen in gesloten

toestand
- Sleuteldraaibeweging 90°
- Afstand tot grendel 25,5 mm
 
Type 1031A
- Eén uittrekpositie van de sleutel, alleen in gesloten

toestand
- Sleuteldraaibeweging 90°
- Afstand tot grendel 30 mm
 
Type 1061
- Twee uittrekposities van de sleutel, in gesloten en

geopende toestand
- Sleuteldraaibeweging 360°
- Afstand tot grendel 25,5 mm
 
Type 1061A
- Twee uittrekposities van de sleutel, in gesloten en

geopende toestand
- Sleuteldraaibeweging 360°
- Afstand tot grendel 30 mm
 
Type 1031G
- Voor glazen deuren met een dikte van 5 tot 7 mm
- De standaardgrendel kan worden gebruikt voor rechts-

en linksdraaiende deuren en voor laden
- Eén uittrekpositie van de sleutel, alleen in gesloten

toestand
- Sleuteldraaibeweging 90°
 
Type 1061G
- Voor glazen deuren met een dikte van 5 tot 7 mm
- De standaardgrendel kan worden gebruikt voor rechts-

en linksdraaiende deuren en voor laden
- Twee uittrekposities van de sleutel, in gesloten en

geopende toestand
- Sleuteldraaibeweging 360°
 
Type 1031GB
- Voor metalen deuren met een dikte van 0,5 tot 2 mm
- De standaardgrendel kan worden gebruikt voor rechts-

en linksdraaiende deuren en voor laden
- Eén uittrekpositie van de sleutel, alleen in gesloten

toestand
- Sleuteldraaibeweging 90°
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K.BMZ_1031/1061 | Plaatmontagecilinder

Type 1061GB
- Voor metalen deuren met een dikte van 0,5 tot 2 mm
- De standaardgrendel kan worden gebruikt voor rechts-

en linksdraaiende deuren en voor laden
- Twee uittrekposities van de sleutel, in gesloten en

geopende toestand
- Sleuteldraaibeweging 360°
 

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)
Gezwart (GSW)
Altblank (ALTB)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing ruw (INS-MSR)

Grendels/stangen
Typen en beschrijving zie hieronder

Moer
Moer 1126-1 (1126-1) ... optioneel voor cilindertype 1031G
Moer 1031-16 (1031-16) ... optioneel voor cilindertype 1031

Boor- en trekbeveiliging zijde A
Boorbescherming insert (BS_INS)

Toegangsfunctie
Servicefunctie SAT1 (SAT1)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
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K.BMZ_1031/1061 | Plaatmontagecilinder

Ingebouwd/Gemonteerd
Ingebouwd in sleuteldepot SD
Ingebouwd in kast

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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1061-601 1061-601 A, B, C, D

Meenemer 1061-601 en 1061-601A, B, C, 
en D kunnen links en rechts worden 
gebruikt. 

Meenemernr.    Afm. A in mm 
1061-601A 18 
1061-601B 22 
1061-601C 27 
1061-601D 32 

links, tabel 2rechts, tabel 1

links, tabel 2rechts, tabel 1

Tabel 2: 
Meenemer     Afm. in mm 
Bestelcode A B 

1061-66 0 14 
1061-68 0 20 
1061-70 0 25 
1061-6M 0 30 
1061-6ZK 0 40 
1061-6M1 0 50 
1061-96Q1 1 28 
1061-96Q 1 40 
1061-96Q2 1 50 
1061-96Z1 2 28 
1061-96Z 2 40 
1061-96Z2 2 50 
1061-96S2 3 28 
1061-96S 3 39,5 
1061-96S4 3 50 
1061-96T1 4 28 
1061-96T 4 39 
1061-96T2 4 50 
1061-96U1 5 28 
1061-96U 5 38,5 
1061-96U3 5 40 
1061-96U2 5 50 
1061-96E1 6 28 
1061-96E 6 38 
1061-96E3 6 40 
1061-96E2 6 50 
1061-96H2 7 28 
1061-96H 7 37 
1061-96H4 7 40 
1061-96H3 7 50 
1061-96V1 8 28 
1061-96V 8 37 
1061-96V3 8 40 
1061-96V2 8 50 
1061-96W1 10 28    (Renz) 
1061-96W 10 35 
1061-96W3 10 40 
1061-96W2 10 50 
1061-96X1 12 28 
1061-96X 12 33 
1061-96X3 12 40 
1061-96X2 12 50 
1061-96Y2 14 28 
1061-96Y 14 31,5 
1061-96Y4 14 40 
1061-96Y3 14 50 
1061-96A2 16 30 
1061-96A1 16 40 
1061-96A 16 50 
1061-96B2 18 30 
1061-96B1 18 40 
1061-96B 18 50 
1061-96C2 20 30 
1061-96C1 20 40 
1061-96C 20 50 

Tabel 1: 
Meenemer      Afm. in mm 
Bestelcode A B 

1061-66 0 14 
1061-68 0 20 
1061-70 0 25 
1061-6M 0 30 
1061-6ZK  0 40  (standaard) 
1061-6M1 0 50 
1061-6Q1 1 28 
1061-6Q 1 40 
1061-6Q2 1 50 
1061-6Z1 2 28 
1061-6Z 2 40 
1061-6Z2 2 50 
1061-6S1 3 28 
1061-6S 3 39,5 
1061-6S4 3 50 
1061-6T1 4 28 
1061-6T 4 39 
1061-6T2 4 50 
1061-6U1 5 28 
1061-6U 5 38,5 
1061-6U3 5 40 
1061-6U2 5 50 
1061-6E1 6 28 
1061-6E 6 38 
1061-6E3 6 40 
1061-6E2 6 50 
1061-6H2 7 28 
1061-6H 7 37 
1061-6H4 7 40 
1061-6H3 7 50 
1061-6V1 8 28 
1061-6V 8 37 
1061-6V3 8 40 
1061-6V2 8 50 
1061-6W1 10 28    (Renz) 
1061-6W 10 35 
1061-6W3 10 40 
1061-6W2 10 50 
1061-6X1 12 28 
1061-6X 12 33 
1061-6X3 12 40 
1061-6X2 12 50 
1061-6Y2 14 28 
1061-6Y 14 31,5 
1061-6Y4 14 40 
1061-6Y3 14 50 
1061-6A2 16 30 
1061-6A1 16 40 
1061-6A 16 50 
1061-6B2 18 30 
1061-6B1 18 40 
1061-6B 18 50 
1061-6C2 20 30 
1061-6C1 20 40 
1061-6C 20 50 

Grendel voor plaatmontagecilinder 
K.BMZ_1031/1061
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R 51

1,12

1,21

59,2

01

52

2,12

R2

)42(
5,1

3,4
3,2 52 8,51

Flach/flat

Gebogen/bent

Z01061-00 (AK490)

Z03138-00-F (AK619)
Z03138-00-B (AK619)

Z05080-01 (AK682) 

Z08113-0z (AK798)

Z09204-00 (AK835)

Grendel voor plaatmontagecilinder 
K.BMZ_1031/1061

Naam / Bestelcode  Maatschets
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rechts/right

links/left

Z00-4-096-LI
Z00-4-096-RE

Grendel voor plaatmontagecilinder 
K.BMZ_1031/1061

Naam / Bestelcode  Maatschets
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Toebehoren voor plaatmontagecilinder BMZ 1031/1061

Bestellcode Beschreibung Bild Zeichnung

Rozet

K/ROZET/ZK1031-29/NI
2011728975

Vernikkeld

K/ROZET/ZK1031-29/BD
2011605010

Donkerbruin

K/
VEILIGHEIDSRING/1031/20
2011728911

Borgring, tekeningnr. 1031-20
Draaibescherming voor cilindermontage
Voor houten of kunststof deuren
Materiaal: gegalvaniseerd staal

K/
VEILIGHEIDSRING/1031/23
2011728910

Borgring, tekeningnr. 1031-23
Voor lassen
Materiaal: blank staal

K/VEILIGHEIDSRING/
ZK1031-23A
2011728907

Borgring, tekeningnr. 1031-23A
Draaibescherming voor plaat
Materiaal: vernikkeld staal

K/
VEILIGHEIDSRING/1031/23
B
2011728909

Borgring, tekeningnr. 1031-23B
Draaibescherming voor glas
Materiaal: vernikkeld staal

K/
VEILIGHEIDSRING/1031/24
A
2011728908

Borgring, tekeningnr. 1031-24A
Met tap om in te boren
Materiaal: vernikkeld staal

Afstandshuls voor plaatmontagecilinder BMZ 1031/1061
Materiaal: vernikkeld messing

K/
AFSTANDSHULS/1031/2,5
mm
2011729445

Tekeningnr.: 1031-21
Lengte: 2,5 mm

K/AFSTANDSHULS/1031/5
mm
2011729444

Tekeningnr.: 1031-17
Lengte: 5 mm

K/AFSTANDSHULS/1031/10
mm
2011729449

Tekeningnr.: 1031-18
Lengte:10 mm
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Toebehoren voor plaatmontagecilinder BMZ 1031/1061

Bestellcode Beschreibung Bild Zeichnung

K/AFSTANDSHULS/1031/12
mm
2011729448

Tekeningnr.: 1031-25
Lengte: 12 mm

K/AFSTANDSHULS/1031/14
mm
2011729447

Tekeningnr.: 1031-19
Lengte: 14 mm

K/
AFSTANDSHULS/1031/15,5
mm
2011729446

Tekeningnr.: 1031-26
Lengte: 15,5 mm



Montagegat
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K.BMZ_1090 | Plaatmontagecilinder

Toepassing
Cilinder met moerbevestiging voor schakelkasten, lockers,
brievenbussen, sleutelkastjes enz.
Sleutelbeweging 90°, sleutel kan alleen worden verwijderd
in gesloten toestand

Standaarduitvoering
• Behuizing van messing vernikkeld
• Grendel, gegalvaniseerd staal
• Moer messing vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel (zie "Speciale functies en sleutels"

voor sleutelopties)
• Sleutel met kunststof clip in zwart voor systeem penta

(K84), in donkerblauw voor alle andere systemen
• 1 grendel 57 mm (210.027.701)
• 1 montageplaat (ZG210703)
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelsysteem
Systeemcode/plaatmontagecilinder/type/oppervlak/
grendel/optie

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/BMZ/1090/NI/Z210.027.701/ ...
cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
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K.BMZ_1090 | Plaatmontagecilinder

gemini plus (K81)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
Zonder systeem (K00)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)

Grendels/stangen
Typen en beschrijving zie hieronder

BS-platen
Zonder montageplaat (no_PL)
Montageplaat RENZ ZG028714 (PL_ZG028714)

Toegangsfunctie
Servicefunctie SAT1 (SAT1)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Bescherming tegen weersinvloeden
Beschermklep (SKL)

Ingebouwd/Gemonteerd
Ingebouwd in HBFA (HBFA)

Stiften
Stiften, gehard (ZH_H)
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Uitvoering type
Standaarduitvoering
JU brievenbus EF

Rozetten
Zonder rozet (O_RO)
Ronde rozet BMZ (R_RO)
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Z210.027.701
Z210.197.701
Z210.028.710
Z210.027.712
Z210.210.701
Z210.027.714
Z210.027.702

57 mm
39 mm
43 mm
47.5 mm
53 mm
57,5 mm
72 mm

Z210.027.711
Z210.027.705

47,5 mm
54 mm

Z210.213.703 43 mm

Z210.028.712 JUNI I

Z210.028.707 RENZ I

K.BMZ_1090 | Grendel
Naam / Bestelcode Afm. A Maatschets
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Z210.028.708 RENZ II 39 mm

Z210.028.717/1 36,8 mm

12,5

1
6

Z210.201.754 36,8 mm

13.6

Z210.213.701 54 mm

Z210.027.703 70 mm
R 2420

70

57

ca. 17,5

3

ca. 25,7

7,5

K.BMZ_1090 | Grendel
Naam / Bestelcode Afm. A Maatschets
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Z210.212.701 60 mm

5,41

R 42

74 3 1

02

06

3

5R

Z210.210.704 55 mm

Z210.027.710 52,5 mm

20

R24(
2x)

13

(52.5)

6

13

7
2

27

3

39.5

11

K.BMZ_1090 | Grendel 
Naam / Bestelcode Afm. A Maatschets
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Z210.703-PL  

Z028.714-PL

Montageplaten voor BMZ_1090
Naam Afm. A  Maatschets
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K.BMZ_1091 | Plaatmontagecilinder

Toepassing
Cilinder met moerbevestiging, geschikt voor montage in
hout en metaal
Sleutelbeweging 90° naar rechts, sleutel kan alleen
worden verwijderd in gesloten toestand

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Grendel, gegalvaniseerd staal
• Bevestigingsmoer van messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver
• Zonder rozet

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel (zie "Speciale functies en sleutels"

voor sleutelopties)
• 1 standaardgrendel Z210.201.701
• 1 bevestigingsmoer M24x1, SW27
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/BMZ/1091/NI/ … cilinderopties
expert plus (K83)/BMZ/1091/CR/Z210.023.704/BAZ
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)



Rozet AK465

1,82
8,9263

1,42
03

A-A

(A 3,6 )

5,4

54,1 °5
4

61

4

A

A
22

1,71
61

Rozet AK465 V2 A = 6,3 mm, V5 A = 9,3 mm
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K.BMZ_1091 | Plaatmontagecilinder

gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
Zonder systeem (K00)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Messing gepolijst (MP)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing ruw (INS-MSR)

Grendels/stangen
Typen en beschrijving zie hieronder

Toegangsfunctie
Servicefunctie SAT1 (SAT1)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Ingebouwd/Gemonteerd
Ingebouwd in sleuteldepot SD1
Ingebouwd in HBFA (HBFA)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Uitvoering type
JU brievenbus EF
AK465 (1091)
AK754 (draairichting links)

Rozetten
Rozet AK465 2 mm (ROS AK465-2)
Rozet AK465 5 mm (ROS AK465-5)
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K.BMZ_1091 | Riegel 
Benennung Abm. A Maßzeichnung

Z210.201.701
Z210.023.702
Z210.023.704
Z210.201.726 
Z210.201.730 
Z210.023.708
Z210.200.705 

60,5 mm
37,5 mm
40 mm
43 mm
45 mm
48 mm
50 mm

Z210.023.701 40 mm

Z210.201.743 JUNIE I 37 mm

Z210.201.742 JUNIE II 38 mm

 Z210.201.747 RENZ I 35 mm

19
,3

2,
5

16

10

35

R22

R2
2
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K.BMZ_83-3-032 | Plaatmontagecilinder

Toepassing
Cilinder met moermontage
Sleuteldraaibeweging 90°

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Grendel, gegalvaniseerd staal
• Bevestigingsmoer van messing, oppervlak vernikkeld
• Sluitrichting rechts
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel (zie "Speciale functies en sleutels"

voor sleutelopties)
• 1 grendel 93-4-227
• 1 bevestigingsmoer M19x1, SW24 (92-4-058)
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/BMZ/83-3-032/NI/ … cilinderopties
expert plus (K83)/BMZ/83-3-032/CR/BAZ3
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
entro (K91)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
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K.BMZ_83-3-032 | Plaatmontagecilinder

gemini (K50)
expert (S) (K56)
Zonder systeem (K00)

Sluitrichting
Sluitrichting links (L)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)
Gezwart (GSW)
Altblank (ALTB)
Verguld (GO)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)

Grendels/stangen
Met grendel 98-4-030
Met grendel AK766
Met grendel AK769
Zonder grendel
 
Zie de volgende bladzijde voor details over de grendels

Moer
Met moer 84-4-011

Boor- en trekbeveiliging zijde A
Boorbescherming insert (BS_INS)

Toegangsfunctie
Servicefunctie SAT1 (SAT1)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Uitvoering type
AK739 (MTRC)
AK568 (verl. aansluiting)
AK885 (lengte 40)
AK885 (lengte 50)
AK584 (insert vlak)
AK704 (grendel met speciale beweging)
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Grendels en toebehoren voor K.BMZ.83-3-032 | Plaatmontagecilinder

Bestellcode Beschreibung Bild Zeichnung

K/RIEGEL/83-3-032/
AK150
2011729002

Grendel voor BMZ 83-3-032 AK150

K/RIEGEL/93-4-227/
AK622
2011729000

Grendel voor plaatmontagecilinder 83-3-032

K/RIEGEL/83-3-032/
AK766
2011728998

Grendel voor plaatmontagecilinder 83-3-032

16

8

8

9,7

2,5

13

34,25 (gestreckte Länge)

22

R0,5

K/RIEGEL/83-3-032/
AK769
2011728997

Grendel voor plaatmontagecilinder 83-3-032

50
58

16

8

8

9,7

2,5

HULSMOER.83-3-032.
MS.M19X1
2011405137

BUSMOER/83-3-032/NI/M19X1
Vernikkeld
Tekening 92-4-058

HULSMOER.83-3-032.
MS.M19X1
2011405136

BUSMOER/83-3-032/MS/M19X1
Messing
Tekening 92-4-058

mm

MOER.83-3-032.NI.
M19X1
2011405122

SK-MOER/83-3-032/NI/M19X1
Vernikkeld
Tekening 84-4-011

MOER.83-3-032.MS.
M19X1
2011404975

SK-MOER/83-3-032/MS/M19X1
Messing
Tekening 84-4-011

MOER.83-3-032.CR.
M19X1
2011609316

SK-MOER/83-3-032/CR/M19X1
Verchroomd
Tekening 84-4-011

24mm



29 

 3
,8

 

 2,7 

 M
27

x1
 

 29,2 

 1
9,

5 

 1
6 

 26,5 
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K.BMZ_4007 | Plaatmontagecilinder M27x1

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Behuizing met buitendraad M27x1
• Sleutelbreedte 19,5 mm
• Zonder grendel
• Sluitrichting rechts
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/BMZ/4007/CR/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
- Ouder systeem
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
gemini plus (K81)

Sluitrichting
Sluitrichting links (L)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Donker bruin (BD)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
gekozen cilinderoppervlak. Messing ruw (INS MS ruw) is
mogelijk voor alle cilinderoppervlakken behalve chemisch
vernikkeld (NIC).

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)
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K.BMZ_4007 | Plaatmontagecilinder M27x1

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.VHS_90/92/93 | Hangslot, verende beugel

Toepassing
Voor gebruik buiten en binnen. Met het knipslot kan het
hangslot zonder sleutel worden vergrendeld door de
beugel naar binnen te drukken.

Standaarduitvoering
• Slotbehuizing van natuurlijk messing, oppervlak

vernikkeld
• Beugel van gehard staal, verchroomd
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel (zie "Speciale functies en sleutels"

voor sleutelopties)
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/VHS/90/NI/... cilinderopties
K/SYS/VHS/92/NI (systeemloos, zonder insert)
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Vertaling ontbreekt Beugelbreedte Type cilinder
25 mm 19,8 mm 90
50 mm 19,8 mm 92
76 mm 19,8 mm 93

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
entro (K91)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
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K.VHS_90/92/93 | Hangslot, verende beugel

quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
Zonder systeem (K00)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)

Oppervlak – Insert
Vernikkeld (INS-NI)
Messing mat (INS-MS)
Chemisch vernikkeld (INS-NIC)
Messing ruw (INS-MSR)

Beugeluitvoering
Beugel van gehard staal (HS)
Beugel roestvrij stalen (RF)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.VHS_2001 | Hangslot, 7 mm beugeldiameter

Toepassing
Voor gebruik buiten en binnen. Sleutel kan alleen worden
verwijderd als de beugel gesloten is

Standaarduitvoering
• Slotbehuizing van natuurlijk messing, oppervlak

vernikkeld
• Beugel van gehard staal, verchroomd (types 2001 en

2001B) of roestvrij (types C, D, F, G, N, P, S)
• Niet-geveerde beugel
• Keersleutel van nieuwzilver
• Beugeldiameter 7 mm

Voor types N en P 6 mm
Voor type S 5 mm

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel (zie "Speciale functies en sleutels"

voor sleutelopties)
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/VHS/2001/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Type
cilinder

Vertaling
ontbreekt

Beugelbre
edte

Beugeluitvoering

2001 24 mm 22 mm Staal gehard,
verchroomd

2001B 40 mm 22 mm Staal gehard,
verchroomd

2001C 24 mm 22 mm Roestvrij stalen
(RF)

2001D 40 mm 22 mm Roestvrij stalen
(RF)

2001F 70 mm 22 mm Roestvrij stalen
(RF)

2001G 100 mm 22 mm Roestvrij stalen
(RF)

2001N 24 mm 22 mm Roestvrij stalen
(RF)

2001P 40 mm 22 mm Roestvrij stalen
(RF)

2001S 24,5 mm 22 mm Roestvrij stalen
(RF)
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K.VHS_2001 | Hangslot, 7 mm beugeldiameter

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
Zonder systeem (K00)

Type systeem
Zonder insert (no_INS)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Vernikkeld chemisch (NIC)

Oppervlak – Insert
Vernikkeld (INS-NI)
Messing mat (INS-MS)
Chemisch vernikkeld (INS-NIC)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Speciale versie
Gat 7 mm voor ketting (AK112)
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K.VHS_2001H | Hangslot, staalkabel

Toepassing
Voor gebruik buiten en binnen. Kabel kan alleen
ontgrendeld en vergrendeld worden met de sleutel.

Standaarduitvoering
• Slotbehuizing van natuurlijk messing, oppervlak

vernikkeld
• Staalkabel met transparante PVC-coating in plaats van

een beugel
• Staalkabel, 450 mm lang (6 andere lengtes beschikbaar)
• Sleutel alleen uitneembaar in gesloten positie
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel (zie "Speciale functies en sleutels"

voor sleutelopties)
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/VHS/2001H/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:
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K.VHS_2001H | Hangslot, staalkabel

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
Zonder systeem (K00)

Type systeem
Zonder insert (no_INS)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Vernikkeld chemisch (NIC)

Oppervlak – Insert
Vernikkeld (INS-NI)
Messing mat (INS-MS)
Chemisch vernikkeld (INS-NIC)

Kabellengte
Staalkabellengte 250 mm
Staalkabellengte 750 mm
Staalkabellengte 1 m
Staalkabellengte 2 m
Staalkabellengte 5 m
Staalkabellengte 10 m

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Speciale versie
Gat 7 mm voor ketting (AK112)
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K.VHS_2010 | Hangslot, 9 mm beugeldiameter

Toepassing
Voor gebruik buiten en binnen. Sleutel kan alleen worden
verwijderd als de beugel gesloten is

Standaarduitvoering
• Slotbehuizing van natuurlijk messing, oppervlak

vernikkeld
• Beugel van gehard staal, verchroomd (types 2010 ,

2010B) of roestvrij staal (types C, D, F, G)
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel (zie "Speciale functies en sleutels"

voor sleutelopties)
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Beugelbreedte
34 mm

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/VHS/2010/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Type cilinder Vertaling
ontbreekt

Beugeluitvoering

2010 30 mm Staal gehard,
verchroomd

2010B 50 mm Staal gehard,
verchroomd

2010C 30 mm Roestvrij stalen (RF)
2010D 50 mm Roestvrij stalen (RF)
2010F 70 mm Roestvrij stalen (RF)
2010G 100 mm Roestvrij stalen (RF)

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
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K.VHS_2010 | Hangslot, 9 mm beugeldiameter

matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
Zonder systeem (K00)

Type systeem
Zonder insert (no_INS)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Vernikkeld chemisch (NIC)

Oppervlak – Insert
Vernikkeld (INS-NI)
Messing mat (INS-MS)
Chemisch vernikkeld (INS-NIC)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Speciale versie
Gat 4 mm voor ketting (AK078)
Gat 7 mm voor ketting (AK878)
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K.VHS_2008 | Hangslot, zware kwaliteit

Toepassing
Voor gebruik buiten en binnen voor zeer hoge
veiligheidseisen. De beugel kan alleen met de sleutel
worden vergrendeld en ontgrendeld.

Standaarduitvoering
• Slotbehuizing van roestvrij gegoten staal
• Beugel van gehard staal, verchroomd, 12 mm diameter
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel (zie "Speciale functies en sleutels"

voor sleutelopties)
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/VHS/2008/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Vertaling ontbreekt Type cilinder
20 mm 2008
30 mm 2008B

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
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K.VHS_2008 | Hangslot, zware kwaliteit

gemini (K50)
expert (S) (K56)
Zonder systeem (K00)

Type systeem
Zonder insert (no_INS)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Vernikkeld chemisch (NIC)

Oppervlak – Insert
Messing mat (MS) – Standaard, indien niet anders
besteld
Chemisch vernikkeld (INS-NIC)

Beugeluitvoering
Beugel van gehard staal (HS)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.MZ_1008C | Meubelcilinder 1008C

Toepassing
Universele cilinder voor alle soorten meubelsloten

Standaarduitvoering
• Cilinder van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver
• Sleuteluittrekpositie 1 x 360°

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 meenemer type M1
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
quattro plus (K58)/MZ/1008C/NI/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Type systeem
Voorgemonteerd, ongeboord (VOUG)
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K.MZ_1008C | Meubelcilinder 1008C

Lengte meubelcilinder (mm)
24,0
25,0
30,0
35,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
85,0
95,0

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)
Altblank (ALTB)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)

Meenemer
Typen en beschrijving zie hieronder

Sleuteluittrekpositie
2 x 180° (2x180)

Boor- en trekbeveiliging zijde A
Boorbescherming insert (BS_INS)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Bevestigingsschroeven
Montageschroef M2,3x5,4
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M1

M2 

M11

M11

K.MZ_1008C | Meenemer 
Naam / Bestelcode  Maatschets
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M11B

M43L

M44

M45

K.MZ_1008C | Meenemer 
Naam / Bestelcode   Maatschets
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M46

M48G

5.2

2.5
°09x

5.2

R 5.4

°54

5.8

8.01

10.6
41

10.6

°54

M71

M74

K.MZ_1008C | Meenemer 
Naam / Bestelcode   Maatschets
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M75

M93

M101

M-BENE 2

51

5,0 °54x

7,3

4,2

71

5,0

°09

°54

5,6

81
6

5,8

K.MZ_1008C | Meenemer 
Naam / Bestelcode  Maatschets
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K.MZ_1032 | Meubelcilinder

Toepassing
Cilinder voor meubeldeuren en laden
Sleutel kan in open toestand niet worden verwijderd

Standaarduitvoering
• Cilinder van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver
• Sleuteluittrekpositie 1 x 360°

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 borggrendel type M5
• 1 opschroefplaat type BS13-A
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
quattro plus (K85)/MZ/1032/NI/25/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
Zonder systeem (K00)
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K.MZ_1032 | Meubelcilinder

Sluitrichting
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)
Lade (S)
Onderste lade (SU)

Lengte meubelcilinder (mm)
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
85,0
95,0
Lengtes 85 mm en 95 mm alleen verkrijgbaar in
oppervlaktebehandeling vernikkeld (NI)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)
Altblank (ALTB)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.MZ_1033 | Meubelcilinder

Toepassing
Cilinder voor meubeldeuren en laden
Sleutel kan in open toestand niet worden verwijderd

Standaarduitvoering
• Cilinder van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver
• Sleuteluittrekpositie 1 x 360°

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 borggrendel type M6
• 1 opschroefplaat type BS5-A
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
quattro plus (K85)/MZ/1033/NI/25/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
Zonder systeem (K00)
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K.MZ_1033 | Meubelcilinder

Type systeem
Zonder insert (no_INS)

Sluitrichting
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)
Lade (S)
Onderste lade (SU)

Lengte meubelcilinder (mm)
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
85,0
95,0
Lengtes 85 mm en 95 mm alleen verkrijgbaar in
oppervlaktebehandeling vernikkeld (NI)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)
Altblank (ALTB)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.MZ_1057 | Meubelcilinder voor espanjoletsloten

Toepassing
Voor espanjoletsloten met 7 mm vierkant

Standaarduitvoering
• Cilinder van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver
• Sleuteluittrekpositie 1 x 360°

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel (zie "Speciale functies en sleutels"

voor sleutelopties)
• 1 montageschroef M5x14
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies
• Opmerking: Bij gebruik met slotkasten 3016 en 3017

moet de montageplaat 3813 afzonderlijk worden
besteld.

Bestelvoorbeeld
quattro plus (K85)/MZ/1057/NI/25/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
Zonder systeem (K00)
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K.MZ_1057 | Meubelcilinder voor espanjoletsloten

Type systeem
Cilinder, gemonteerd
Voorgemonteerd, ongeboord (VOUG)

Lengte meubelcilinder (mm)
25,0
30,0
45,0

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)

Sleuteluittrekpositie
2 x 180° (2x180)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Cilinderaanduiding extra
Cilinderopschrift AK919 (AK919)
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K.MZ_1180 | Meubelcilinder 1180

Toepassing
Voor mechanische controle in draaihekken

Standaarduitvoering
• Cilinder van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver
• Sleuteluittrekpositie 1 x 360°

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 meenemer type M48G
• 1 zeskantmoer M28x1 / SW32
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Inbouwlengte
39 mm

Bestelvoorbeeld
quattro plus (K85)/MZ/1180/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.MZ_1180 | Meubelcilinder 1180

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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Uitvoering links
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K.MZ_80-3-070 | Meubelcilinder met haakgrendel

Toepassing
Meubelcilinder voor schuif- en roldeuren
Uittrekken van de sleutel bij openen en vergrendelen,
sleutel 360° draaien, grendel 90° bewegen

Standaarduitvoering
• Cilinder van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver
• Sluitrichting rechts
• Sleuteluittrekpositie 1 x 360°

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 grendel 80-3-070
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Inbouwlengte
37 mm

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/MZ/80-3-070/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:
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K.MZ_80-3-070 | Meubelcilinder met haakgrendel

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Sluitrichting
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Toebehoren cilinder
Zonder bevestigingsplaat (O_HB)
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K.MZ_97-4-044 | Meubelcilinder voor espanjolet- en aanslagsloten

Toepassing
Voor meubelsloten (MAS), types 1781/1881/1882
Voor espanjoletsloten (MES), types 7581/7781

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Rozet MN 1081/24
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/MZ/97-4-044/NI/26,5/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.MZ_97-4-044 | Meubelcilinder voor espanjolet- en aanslagsloten

Lengte meubelcilinder (mm)
26,5
31,5
36,5
41,5
46,5

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Donker bruin (BD)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)
Messing ruw (INS-MSR)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.MZ_97-4-045 | Meubelcilinder voor aanslagslot

Toepassing
Voor meubelslot (MAS) type 1350 (zie hoofdstuk
meubelsloten)

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Rozet MN 1081/24
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/MZ/97-4-045/NI/26,5/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.MZ_97-4-045 | Meubelcilinder voor aanslagslot

Lengte meubelcilinder (mm)
26,5
31,5
36,5
41,5
46,5
51,5

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)
Messing ruw (INS-MSR)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.MZ_97-4-046 | Meubelcilinder voor knoppen

Toepassing
Voor knoppen type 3561

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Inbouwlengte
Standaard – 26,5 mm

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/MZ/97-4-046/NI/26,5/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.MZ_97-4-046 | Meubelcilinder voor knoppen

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)
Messing ruw (INS-MSR)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Stofkap 2004 voorbereid A (2004 PRE A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)



Type 1129

Type 1129

Type 1136

Meubelcilinder
dormakaba Keersleutelsystemen EU

182 Produktcatalogus mechanische sluitsystemen 2020 Geldig van: 16.06.2021

K.MZ_1129/1136 | Meubelcilinder met haakgrendel

Toepassing
Cilinder voor meubeldeuren en laden
Borggrendel draai 90°, sleuteldraairichting 360°

Standaarduitvoering
• Cilinder van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver
• Sluitbeweging A (zie afbeelding sluitbeweging)
• Type 1129 – Standaardgrendel 1129-16, montageplaat

BS-39
• Type 1136 – Standaardgrendel 1129-15, montageplaat

BS-plaat, horizontaal gemonteerd

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/MZ_1129_1136/1129/NI/A/25/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)



Type 1136

Sluitbeweging

Meubelcilinder
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K.MZ_1129/1136 | Meubelcilinder met haakgrendel

Lengte meubelcilinder (mm)
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0 mm (type 1129)
70,0 mm (type 1129)
75,0 mm (type 1129)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Verchroomd (CR)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)
Donker bruin (BD)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)

Sluitbeweging
Sluitbeweging A (A)
Sluitbeweging B (B)
Sluitbeweging C (C)
Sluitbeweging D (D)
Sluitbeweging E (E)
Sluitbeweging F (F)
Sluitbeweging G (G)
Sluitbeweging H (H)

Grendels/stangen
Haakgrendel 1129-16, rechts, lengte 31 mm (1129-16)
Grendel 1129-6, lengte 20 mm (1129-6)
Grendel 1129-7, lengte 25 mm (1129-7)
Grendel 1129-8, lengte 30 mm (1129-8)
Grendel 1129-9, lengte 35 mm (1129-9)
Grendel 1129-12, lengte 50 mm (1129-12)
Haakgrendel 1129-13, rechts, lengte 17 mm (1129-13)
Haakgrendel 1129-14, rechts, lengte 21 mm (1129-14)
Haakgrendel 1129-14A, rechts, lengte 23,5 mm (1129-14A)
Haakgrendel 1129-15, rechts, lengte 26 mm (1129-15)
Haakgrendel 1129-17, links, lengte 17 mm (1129-17)
Haakgrendel 1129-18, links, lengte 21 mm (1129-18)
Haakgrendel 1129-19, links, lengte 26 mm (1129-19)
Haakgrendel 1129-20, links, lengte 31 mm (1129-20)
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K.MZ_1129/1136 | Meubelcilinder met haakgrendel

BS-platen
BS-plaat, horizontaal gemonteerd
BS-plaat, verticaal gemonteerd

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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Zylinder   Maß A Maß B Maß C

 1134A 36 7,65 28,15

 1134A+ 41 12,30 28,15

 1134B 51 12,30 38,50

 1134C 61 12,30 48,50

 1134D 71 12,30 58,50

Doppelzylinder/Double Cylinder

Zylinder/Cylinder Bestell/Order Code

Meubelcilinder
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K.MZ_1134_Dubbel-meubelcilinder, PICARD

Toepassing
Dubbele meubelcilinder voor Picard-sloten

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/MZ_1134_DZ/1134AB/NI/ ...
cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
quattro plus (K85)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
quattro S (K52)
gemini T (K54)
Zonder systeem (K00)

Type cilinder
1134AA 28+28 (1134AA)
1134AB 28+38 (1134AB)
1134AC 28+48 (1134AC)
1134AD 28+58 (1134AD)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing gepolijst (MP)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
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K.MZ_1134_Dubbel-meubelcilinder, PICARD

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)
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K.MAS_1350 | Meubelaanslagslot, verstelbare doornmaat

Toepassing
Kan worden gebruikt voor meubeldeuren met links of
rechts scharnierende deurzijde
De doornmaat is verstelbaar in stappen van 5 mm (15-40
mm).

Standaarduitvoering
• Met slotcilinder type 97-4-045 (zie hoofdstuk

Meubelcilinder)
• Vernikkeld metalen slotkast
• Keersleutel van nieuwzilver
• Cilinderlengte 26,5 mm – tenzij anders gespecificeerd

(zie lengtes)

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/MAS/1350/R/15/26,5/NI/ …
cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.MAS_1350 | Meubelaanslagslot, verstelbare doornmaat

Sluitrichting
Zonder definitie
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)

Doornmaat (mm)
15, standaard
20
25
30
35
40

Lengte meubelcilinder (mm)
26,5
31,5
36,5
41,5
46,5
51,5

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)
Altblank (ALTB)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)
Messing ruw (INS-MSR)

Nachtschootverlenging
Zonder nachtschootverlenging

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.MAS_1074 | Meubelaanslag-nachtslot

Toepassing
Kan worden gebruikt voor meubeldeuren met links of
rechts scharnierende deurzijde
Kan worden gebruikt voor bovenste en onderste laden

Standaarduitvoering
• Met slotcilinder type 1008C (zie hoofdstuk

Meubelcilinder)
• Vernikkeld metalen slotkast
• Doornmaat 25 mm
• Keersleutel van nieuwzilver
• De sleutel kan worden verwijderd als het slot open is.

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 4 schroeven M4x30 mm, 2 schroeven M2,5x10 mm

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/MAS/1074/R/30/NI/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.MAS_1074 | Meubelaanslag-nachtslot

Sluitrichting
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)
Lade (S)
Onderste lade (SU)

Lengte meubelcilinder (mm)
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)
Gezwart (GSW)
Altblank (ALTB)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)

Nachtschootverlenging
Nachtschoot, 5 mm verlengd
Nachtschoot, 10 mm verlengd

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Cilinderaanduiding extra
Cilinderaanduiding AK981 (AK981)
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K.MAS_1075 | Meubelaanslag-dagslot

Toepassing
Kan worden gebruikt voor meubeldeuren met links of
rechts scharnierende deurzijde
Kan worden gebruikt voor bovenste en onderste laden

Standaarduitvoering
• Met slotcilinder type 1008C (zie hoofdstuk

Meubelcilinder)
• Vernikkeld metalen slotkast
• Doornmaat 25 mm
• Grendel met veermechanisme kan niet worden

vergrendeld.
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 4 schroeven M4x30 mm, 2 schroeven M2,5x10 mm

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/MAS/1075/R/30/NI/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.MAS_1075 | Meubelaanslag-dagslot

Sluitrichting
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)
Lade (S)
Onderste lade (SU)

Doornmaat (mm)
25, standaard

Lengte meubelcilinder (mm)
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)
Gezwart (GSW)
Altblank (ALTB)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Cilinderaanduiding extra
Cilinderaanduiding AK981 (AK981)
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K.MAS_2006 | Meubelaanslag-nachtslot

Toepassing
Nachtslot om vast te schroeven of in te bouwen,
verkrijgbaar voor linkse of rechtse deuren en voor
bovenste en onderste laden

Standaarduitvoering
• Met cilinder type 1008c (zie hoofdstuk Meubelcilinder)
• Slotbehuizing, vernikkeld metaal
• Plaat zink spuitgegoten vernikkeld, grendel staal verzinkt
• Doornmaat/grendellengte 20 mm
• Boutslot: 10 mm
• Keersleutel van nieuwzilver
• De sleutel kan worden verwijderd als het slot open is.

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/MAS/2006/R/25/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.MAS_2006 | Meubelaanslag-nachtslot

Sluitrichting
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)
Lade (S)
Onderste lade (SU)

Lengte meubelcilinder (mm)
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)
Gezwart (GSW)
Altblank (ALTB)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)

niet uit te trekken
Sleutel, open, niet uitneembaar (O_ABZUG)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Cilinderaanduiding extra
Cilinderaanduiding AK981 (AK981)
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K.MAS_2006A | Meubelaanslag-nachtslot

Toepassing
Nachtslot om vast te schroeven of in te bouwen,
verkrijgbaar voor linkse of rechtse deuren en voor
bovenste en onderste laden

Standaarduitvoering
• Met cilinder type 1008c (zie hoofdstuk Meubelcilinder)
• Slotbehuizing, vernikkeld metaal
• Plaat zink spuitgegoten vernikkeld, grendel staal verzinkt
• Doornmaat/grendellengte 30 mm, andere lengtes

beschikbaar (zie opties)
• Boutslot: 10 mm
• Keersleutel van nieuwzilver
• De sleutel kan worden verwijderd als het slot open is.

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/MAS/2006A/R/50/35/NI/ ...
cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Dealersysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Fabrieksysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.MAS_2006A | Meubelaanslag-nachtslot

Sluitrichting
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)
Lade (S)
Onderste lade (SU)

Doornmaat (mm)
30, standaard
40
50
60
80
100

Lengte meubelcilinder (mm)
25,0
30,0
31,5
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)
Gezwart (GSW)
Altblank (ALTB)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Cilinderaanduiding extra
Cilinderaanduiding AK981 (AK981)
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K.MES_2345 | Espanjoletslot 2345

Toepassing
Voor links- en rechtsdraaiende garderobekastdeuren
Vervangt de oude espanjoletsloten 1345, 78-4-007 en
piccolo nova.

Standaarduitvoering
• Slotkast van vernikkeld plaatstaal
• Cilinder van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Doornmaat 25 mm
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 slotkast 2345
• 1 meubelcilinder 1008C
• 1 rozet 1008A-25
• 1 draaistang, 1930 mm lang
• 1 accessoire haakset MZU.747.NI

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/MES/2345/R/35/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.MES_2345 | Espanjoletslot 2345

Sluitrichting
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)

Lengte meubelcilinder (mm)
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Messing gepolijst (MP)
Medium bruin (BM)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Toebehoren cilinder
Zonder draaistang (no_DS)
Draaistang 2,5 m (1DS_2,5)



Meubelsloten
dormakaba Keersleutelsystemen EU

199Produktcatalogus mechanische sluitsystemen 2020Geldig van: 16.06.2021

K.MES_3017 | Espanjolet-draaigrendelslot, TERZA

Toepassing
Voor draaideuren van alle types, met vierkante moer van 7
mm
Voor cilinderknoppen of blinde knoppen met 7 mm
vierkante pen of voor cilindertype 1057
Verwijderen alleen mogelijk in gesloten toestand

Standaarduitvoering
• Slotkast en sluitplaat, staal vernikkeld
• Cilindertype 1057, messing vernikkeld (zie pagina

hoofdstuk meubelcilinder)
• Keersleutel van nieuwzilver
• Vanghaak, zink gegoten vernikkeld
• Doornmaat 28 mm

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 rozet 1008A-25
• 1 draaistang, 8 mm x 2000 mm lang
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/MES/3017/R/25/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
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K.MES_3017 | Espanjolet-draaigrendelslot, TERZA

gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Sluitrichting
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)

Lengte meubelcilinder (mm)
25,0
30,0
45,0

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Messing gepolijst (MP)
Medium bruin (BM)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Toebehoren cilinder
Zonder draaistang (no_DS)
Draaistang 2,5 m (1DS_2,5)
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K.AZ_1007 | Buitencilinder, centrisch, diameter 29 mm

Toepassing
Buitencilinder voor bijzetsloten, geschikt voor deurdiktes
van 35 tot 80 mm
Ook geschikt voor het bijzetslot met getande sleutel Serie
1200, doornmaat 45 mm

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Nachtschoot kan 90° worden gedraaid en in lengte

worden ingekort.
• Met aandrijfarm 1007.50-24
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 2 stuks cilinderbevestigingsschroeven M5 x 65 mm
• 1 rozet 1007-11
• 1 opschroefplaat type BS 31
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/AZ/1007/NI/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
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K.AZ_1007 | Buitencilinder, centrisch, diameter 29 mm

gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Type systeem
Voorgemonteerd, ongeboord (VOUG)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Verchroomd (CR)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)
Donker bruin (BD)
Medium bruin (BM)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
gekozen cilinderoppervlak. Messing ruw (INS MS ruw) is
mogelijk voor alle cilinderoppervlakken behalve chemisch
vernikkeld (NIC).

Aandrijfarm
Zonder aandrijfarm (no_TA)
Aandrijfarm 1007 / 150 mm (TA_1007-150)
Aandrijfarm AK559 (TA_AK559)

Toegangsfunctie
Servicefunctie SAT1 (SAT1)

Speciale functie
AK559 Singapore (AK559)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.AZ_89-4-007 | Buitencilinder, excentrisch, diameter 29 mm

Toepassing
Buitencilinder voor bijzetsloten, geschikt voor deurdiktes
van 35 tot 80 mm
Geschikt voor bijzetsloten met getande sleutel en
Zwitserse montageplaat

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Nachtschoot kan 90° worden gedraaid en in lengte

worden ingekort.
• Met aandrijfarm 1007.50-24
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 2 stuks cilinderbevestigingsschroeven M5 x 65 mm
• 1 rozet 1007-11
• 1 opschroefplaat type BS 31
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/AZ/89-4-007/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
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K.AZ_89-4-007 | Buitencilinder, excentrisch, diameter 29 mm

gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Type systeem
Voorgemonteerd, ongeboord (VOUG)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
gekozen cilinderoppervlak. Messing ruw (INS MS ruw) is
mogelijk voor alle cilinderoppervlakken behalve chemisch
vernikkeld (NIC).

Aandrijfarm
Zonder aandrijfarm (no_TA)
Aandrijfarm 1007 / 150 mm (TA_1007-150)

Boor- en trekbeveiliging zijde A
Boorbescherming insert (BS_INS)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.AZ_95-4-131 | Buitencilinder, diameter 29 mm

Toepassing
Buitencilinder voor bijzetsloten, geschikt voor deurdiktes
van 35 tot 80 mm
Geschikt voor bijzetsloten met getande sleutel

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Nachtschoot kan 90° worden gedraaid en in lengte

worden ingekort.
• Met aandrijfarm 1007.50-24
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 2 stuks cilinderbevestigingsschroeven M5 x 65 mm
• 1 rozet ZUST/18/R/29
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/AZ/95-4-131/NI/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:
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K.AZ_95-4-131 | Buitencilinder, diameter 29 mm

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
Zonder systeem (K00)

Type systeem
Voorgemonteerd, ongeboord (VOUG)
Zonder insert (no_INS)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Messing gepolijst (MP)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
gekozen cilinderoppervlak. Messing ruw (INS MS ruw) is
mogelijk voor alle cilinderoppervlakken behalve chemisch
vernikkeld (NIC).

Aandrijfarm
Zonder aandrijfarm (no_TA)
Aandrijfarm 1007 / 150 mm (TA_1007-150)

Speciale functie
AK681 Draaiknop (AK681)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.AZ_96-4-001 | Buitencilinder, diameter 29 mm

Toepassing
Buitencilinder voor bijzetsloten, geschikt voor deurdiktes
van 35 tot 80 mm
Geschikt voor EVVA bijzetsloten K513, K900, K910-K950

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Nachtschoot kan 90° worden gedraaid en in lengte

worden ingekort.
• Met aandrijfarm 1007.50-24
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 2 stuks cilinderbevestigingsschroeven M5 x 65 mm
• 1 rozet ZUST/18/R/29
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/AZ/96-4-001/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:
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K.AZ_96-4-001 | Buitencilinder, diameter 29 mm

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
Zonder systeem (K00)

Type systeem
Cilinder, gemonteerd, zonder slot
Zonder insert (no_INS)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)
Donker bruin (BD)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
gekozen cilinderoppervlak. Messing ruw (INS MS ruw) is
mogelijk voor alle cilinderoppervlakken behalve chemisch
vernikkeld (NIC).

Aandrijfarm
Zonder aandrijfarm (no_TA)
Aandrijfarm 1007 / 150 mm (TA_1007-150)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.AZ_1508 | Buitencilinder, excentrisch, diameter 32 mm

Toepassing
Voor garagedeursloten excentrisch, geschikt voor
deurdiktes van 30-80 mm

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver
• Met aandrijfarm 1007.50-24

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 2 stuks cilinderbevestigingsschroeven M5 x 60 mm
• Afstandshuls, 40 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/AZ/1508/NI/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.AZ_1508 | Buitencilinder, excentrisch, diameter 32 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
gekozen cilinderoppervlak. Messing ruw (INS MS ruw) is
mogelijk voor alle cilinderoppervlakken behalve chemisch
vernikkeld (NIC).

Aandrijfarm
Zonder aandrijfarm (no_TA)
Aandrijfarm 1007 / 150 mm (TA_1007-150)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Afstandshuls (mm)
33
35
40
50
55
60
70
80
90



Buitencilinder
dormakaba Keersleutelsystemen EU

211Produktcatalogus mechanische sluitsystemen 2020Geldig van: 16.06.2021

K.AZ_120K5-V1K | Buitencilinder voor Lockwood- en ORB-veiligheidssloten

Toepassing
Geschikt voor LOCKWOOD-sloten 205, 207, 255 en 257,
alleen binnencilinder, ORB-veiligheidssloten

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/AZ/120K5-V1K/CR/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)

Oppervlak – Cilinder
Verchroomd (CR)
Messing gepolijst (MP)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing ruw (INS-MSR)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.AZ_AK745 | Buitencilinder voor CISA-kastslot

Toepassing
Cilinder voor CISA bijzetslot, kan worden gebruikt met
binnencilinder IZ.AK285 (zie hoofdstuk binnencilinder).

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Aandrijfarm kan individueel worden ingekort
• Met aandrijfarm 1007.50-24
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/AZ/AK745/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
entro (K91)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.AZ_AK745 | Buitencilinder voor CISA-kastslot

Type systeem
Voorgemonteerd, ongeboord (VOUG)
Zonder insert (no_INS)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Messing gepolijst (MP)
Messing volledig gepolijst (AK830)

Aandrijfarm
Aandrijfarm 1007 / 150 mm (TA_1007-150)

Toegangsfunctie
Servicefunctie SAT1 (SAT1)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.AZIZ/AK285_745 | Uitwendige en binnencilinders voor elektrische CISA-sloten

Toepassing
Cilinderset voor CISA-EST elektrisch slot

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/AZIZ/AK285_745/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
entro (K91)
- Ouder systeem
gemini plus (K81)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)

Toegangsfunctie
Servicefunctie SAT1 A + SAT1 B (SAT1-A_SAT1-B)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
Insert stofkap 2004 zijde B (2004-B)
Insert stofkap 2004 zijde A en B (2004-AB)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.IZ_AK285 | Binnencilinder voor elektrisch CISA-slot

Toepassing
Binnencilinder voor CISA elektrisch slot, kan gebruikt
worden met buitencilinder AZ.AK745 (zie hoofdstuk
buitencilinder).

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/IZ/AK285/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
entro (K91)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.IZ_AK285 | Binnencilinder voor elektrisch CISA-slot

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Messing gepolijst (MP)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
gekozen cilinderoppervlak. Messing ruw (INS MS ruw) is
mogelijk voor alle cilinderoppervlakken behalve chemisch
vernikkeld (NIC).

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)



Met aandrijfarm 1007F.STD, Zg. 98-4-107

Met aandrijfarm 1007F.40, Zg. 98-4-103
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K.SZO_1007F | Schakelcilinder zonder schakelelement

Toepassing
Schakelcilinder met vlakke aandrijfarm, aandrijfarm met
radiale speling als standaard

Standaarduitvoering
• Behuizing van messing vernikkeld
• Diameter behuizing 31,8 mm
• Breedte kunststof drijfarm: 12 mm, 14 mm
• Breedtes messing drijfarm: 6,7 mm, 11,85 mm
• Optie sleutelverwijdering 2 x 180° alleen mogelijk bij

quattro- en expert-systemen (4 penrijen)
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel (zie "Speciale functies en sleutels"

voor sleutelopties)
• Sleutel met kunststof clip in zwart voor systeem penta

(K84), in donkerblauw voor alle andere systemen
• Kunststof drijfarm 12 mm, indien niet anders

gespecificeerd
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/SZO/1007F/NI/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:



Met aandrijfarm 1007F.56, Zg. 98-4-105

Met aandrijfarm 1007F.39P, Zg. 98-4-101
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K.SZO_1007F | Schakelcilinder zonder schakelelement

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Vernikkeld geslepen (INS-NIG)
Messing ruw (INS-MSR)

Aandrijfarm
Aandrijfarm 1007-56 (TA_1007-56)
Aandrijfarm 1007-40 (TA_1007-40)
Aandrijfarm 1007F-STD (TA_98-4-107)
Aandrijfarm 1007-39P (TA_1007-39P)

Sleuteluittrekpositie
1 x 360° (1x360)
2 x 180° (2x180)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)
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K.SZO_1007F | Schakelcilinder zonder schakelelement

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Cilinderaanduiding extra
Cilinderaanduiding AK656 (AK656)
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K.SZO_1065B/1065C | Schakelcilinder zonder schakelelement

Toepassing
Schakelcilinder zonder schakelelement voor meerdere
uittrekposities

Standaarduitvoering
• Type 1065B – Sleuteluitname 2x 180°

Type 1065C – Sleuteluitname 1x 360°
• Optie sleutelverwijdering 2 x 180° alleen mogelijk bij

quattro- en expert-systemen (4 penrijen)
• Behuizing van messing, vernikkeld
• Diameter behuizing 22 mm
• Met aandrijfarm 1007-44
• Opschroefplaat BS-5
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:
penta (K84)/SZO/1065C/NI/... cilinderopties

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.SZO_1065B/1065C | Schakelcilinder zonder schakelelement

Type systeem
Cilinder, gemonteerd
Voorgemonteerd, ongeboord (VOUG)
Zonder insert (no_INS)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Verchroomd (CR)

Oppervlak – Insert
Vernikkeld (INS-NI)
Messing mat (INS-MS)
Verchroomd (INS-CR)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.SZO_1065BZ/1065CZ | Schakelcilinder zonder schakelelement

Toepassing
Schakelcilinder zonder schakelelement voor meerdere
uittrekposities

Standaarduitvoering
• Type 1065BZ – Sleuteluitname 2x 180°

Type 1065CZ – Sleuteluitname 1x 360°
• Optie sleutelverwijdering 2 x 180° alleen mogelijk bij

quattro- en expert-systemen (4 penrijen)
• Behuizing van messing, vernikkeld
• Diameter behuizing M25x1
• Met aandrijfarm 1007-44
• Opschroefplaat BS-5
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/SZO/1065CZ/NI/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)
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K.SZO_1065BZ/1065CZ | Schakelcilinder zonder schakelelement

Type systeem
Cilinder, gemonteerd
Voorgemonteerd, ongeboord (VOUG)
Zonder insert (no_INS)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Verchroomd (CR)

Oppervlak – Insert
Vernikkeld (INS-NI)
Messing mat (INS-MS)
Verchroomd (INS-CR)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.SZO_87-3-008 | Schakelcilinder zonder schakelelement

Toepassing
Schakelcilinder zonder schakelelementen in europrofiel

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• 2 M4 schroefgat op de achterkant van de behuizing
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/SZO/87-3-008/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)
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K.SZO_87-3-008 | Schakelcilinder zonder schakelelement

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing ruw (INS-MSR)

Sluitbeweging
Relatieve beweging 3-9 rechts (RB_3-9_R)

Meenemer
Met meenemer R17

Meenemerstand
Standaard: 30°
Optioneel: 0° tot 360° in stappen van 15°

Boor- en trekbeveiliging zijde A
Boorbescherming insert (BS_INS)

Toegangsfunctie
Duplofunctie zijde A (DF-A)
Servicefunctie SAT1 (SAT1)
Toegangsfuncties alleen beschikbaar voor geselecteerde
technische systemen. Zie hoofdstuk Speciale functies.

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)
Bouwsleutelfuncties alleen beschikbaar voor
geselecteerde technische systemen. Zie hoofdstuk
Speciale functies.

Stofbescherming
Stof- en spatwaterbescherming zijde A (SSW-A)
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Gefreesde zijde A
Teruggefreesd 2 mm, zijde A (RG2-A)
Teruggefreesd 3 mm, zijde A (RG3-A)
Teruggefreesd 3,6 mm, zijde A (RG3.6-A)
Teruggefreesd 5 mm, zijde A (RG5-A)
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K.SZO_AK794 | Schakelcilinder zonder schakelelement voor treinen

Toepassing
Schakelcilinder zonder schakelelementen voor
spoorvoertuigen

Standaarduitvoering
• Cilinder van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Koppeling met M12 draad
• Sleuteluittrekpositie 1 x 360°
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 bevestigingsmoer M23 / SW27
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
gemini plus (K87)/SZO/AK794/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
gemini plus (K87)
- Ouder systeem
gemini S (K53)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.SZO_AK854 | Schakelcilinder zonder schakelelementen met speciale koppeling

Toepassing
Aanpassing van schakelcilinder 85-3-033 geschikt voor
HESA Milano

Standaarduitvoering
• Cilinder van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Optie sleutelverwijdering 2 x 180° alleen mogelijk bij

quattro- en expert-systemen (4 penrijen)
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• 1 bevestigingsmoer M23 / SW27
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
quattro plus (K58)/SZO/AK854/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
quattro plus (K85)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
- Ouder systeem
quattro plus (K58)

Sleuteluittrekpositie
1 x 360° (1x360)
2 x 180° (2x180)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.SZO_1262 | Schakelcilinder zonder schakelelement

Toepassing
Sleutelschakelaar voor nokkenschakelaars van diverse
merken
Alle posities voor het verwijderen van de sleutel per type
zijn geboord, tenzij anders vermeld.
Voor beperkte sleutelbeweging (X in de bestelcode),
specificeer de vereiste verwijderpositie zoals getoond in de
onderstaande afbeeldingen voor 4 x 90°, 6 x 60°, 8 x 45° en
1 x 360°.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Diameter behuizing 22 mm
• Aandrijfarm van nieuwzilver
• Keersleutel van nieuwzilver
• Types A, AB, B, C, D, T met montageplaat BS-29

Types G, TA zonder montageplaat

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Inbouwlengte
35 mm

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/SZO/1262A/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:
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Type
cilinder

Aandrijfarm Sleuteluittrekposi
tie

1262 A Met aandrijfarm
1262-13/20

4 x 90°

1262 AB Met aandrijfarm
1262-15/11

4 x 90°

1262 B Met aandrijfarm
1262-13/20

6 x 60°

1262 C Met aandrijfarm
1262-13/20

8 x 45°

1262 D Met aandrijfarm
1262-13/20

12 x 30°

1262 G Met aandrijfarm
1262-15/16

8 x 45°

1262T Met aandrijfarm
1262-13/20

1 x 360° (1x360)

1262TA Met aandrijfarm
1262-17/11

1 x 360° (1x360)

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
expert (S) (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak

Uittrekpositie X-Funk
Met X-functie uittrekposities
Voorbeelden:
.../X/Pos_1/Pos_4/...
.../X/Pos_2/N_Pos_4/...

Uittrekpositie 1
Geen sleutelverwijdering op pos. 1 (N_Pos_1)
Sleutel verwijderd op pos. 1 (Pos_1)

Uittrekpositie 2
Geen sleutelverwijdering op pos. 2 (N_Pos_2)
Sleutel verwijderd op pos. 2 (Pos_2)

Uittrekpositie 3
Geen sleutelverwijdering op pos. 3 (N_Pos_3)
Sleutel verwijderd op pos. 3 (Pos_3)

Uittrekpositie 4
Geen sleutelverwijdering op pos. 4 (N_Pos_4)
Sleutel verwijderd op pos. 4 (Pos_4)

Uittrekpositie 5
Geen sleutelverwijdering op pos. 5 (N_Pos_5)
Sleutel verwijderd op pos. 5 (Pos_5)

Uittrekpositie 6
Geen sleutelverwijdering op pos. 6 (N_Pos_6)
Sleutel verwijderd op pos. 6 (Pos_6)

Uittrekpositie 7
Geen sleutelverwijdering op pos. 7 (N_Pos_7)
Sleutel verwijderd op pos. 7 (Pos_7)

Uittrekpositie 8
Geen sleutelverwijdering op pos. 8 (N_Pos_8)
Sleutel verwijderd op pos. 8 (Pos_8)

Uittrekpositie 9
Geen sleutelverwijdering op pos. 9 (N_Pos_9)
Sleutel verwijderd op pos. 9 (Pos_9)

Uittrekpositie 10
Geen sleutelverwijdering op pos. 10 (N_Pos_10)
Sleutel verwijderd op pos. 10 (Pos_10)
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Uittrekpositie 11
Geen sleutelverwijdering op pos. 11 (N_Pos_11)
Sleutel verwijderd op pos. 11 (Pos_11)

Uittrekpositie 12
Geen sleutelverwijdering op pos. 12 (N_Pos_12)
Sleutel verwijderd op pos. 12 (Pos_12)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.SZM_85-3-033 | Sleutelschakelaar met schakelelement, M23x1

Toepassing
Schakelcilinder met moermontage voor
sleuteluitneempositie in AAN of UIT, of als
impulsschakelaar, geschikt voor het aansturen van
elektrische apparaten
 
1x 90° – Sleutel alleen in UIT-positie uit te trekken. Cilinder
blijft in beide standen staan.
 
1x 90° Impuls – Sleutel alleen in UIT-positie uit te trekken.
De cilinder blijft alleen in de stand AAN als de sleutel
wordt omgedraaid.
 
2x 180° – Sleutel in UIT- en AAN-positie uit te trekken.
Cilinder blijft in beide standen staan. Alleen beschikbaar
voor 4-rij systemen quattro en expert.
 
1x 360° – Sleutel in UIT- en AAN-positie uit te trekken.
Beide posities hebben dezelfde sleutelpositie. Cilinder
blijft in beide standen staan.

Standaarduitvoering
• Cilinder van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Diameter behuizing M23x1
• Bevestigingsmoer vernikkeld, M23x1, sleutelbreedte SW

27 mm
• Bij impulsschakelaar terugzetten van de sleutel in de 0°

positie met veer
• Microschakelaar 250 V / 5 A, 2 doorgangen (= 1 opener

en 1 sluiter)
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Inbouwlengte
42,5 mm

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/SZM/85-3-033/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:
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Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
expert (S) (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
eco (K82)
entro (K91)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
Zonder systeem (K00)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)
Medium bruin (BM)
Altblank (ALTB)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)
Messing ruw (INS-MSR)

Sleuteluittrekpositie
1 x 90°
1 x 90° Impuls
2 x 180° (2x180)
1 x 360° (1x360)

Boor- en trekbeveiliging zijde A
Boorbescherming insert (BS_INS)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.SZM_M19X1 | Sleutelschakelaar met schakelelement, M19x1

Toepassing
Schakelcilinder met moermontage voor
sleuteluitneempositie in AAN of UIT, of als
impulsschakelaar, geschikt voor het aansturen van
elektrische apparaten
Functionele beschrijving zie volgende bladzijde.

Standaarduitvoering
• Cilinder van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Diameter behuizing M19x1
• Bevestigingsmoer vernikkeld, M19x1, sleutelbreedte SW

24 mm
• Keersleutel van nieuwzilver
• Bij impulsschakelaar terugzetten van de sleutel in de 0°

positie met veer
• Optie sleutelverwijdering 2 x 180° alleen mogelijk bij

quattro- en expert-systemen (4 penrijen)

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel (zie "Speciale functies en sleutels"

voor sleutelopties)
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Inbouwlengte
49 mm

Schakelelement
• 1 of 2 Burgess F4T7 microschakelaars, spanning tot 48 V

max (laagspanningsbereik)

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/SZM/M19x1/NI/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Schakelelement
1 micoschakelaar (1MS)
2 micoschakelaar (2MS)

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
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expert plus (K83)
expert (K56)
expert (S) (K56)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
eco (K82)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
Zonder systeem (K00)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd (CR)
Messing mat (MS)
Altblank (ALTB)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)
Messing ruw (INS-MSR)

Sleuteluittrekpositie
1 x 90 LI RE
1 x 90°
2 x 180° (2x180)
1 x 90° Impuls

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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Bestelcode: .../1x90-I/1MS/...

Pos. 1 = Schakelaar geactiveerd
Pos. 0 = Schakelaar niet geactiveerd

Bestelcode: .../1x90-I/2MS/...

Pos .0 = Schakelaar 1 niet geactiveerd / Schakelaar 2 
geactiveerd
Pos. 1 = Schakelaar 2 niet geactiveerd / Schakelaar 1 
geactiveerd

Impuls, draaibeweging 90° naar rechts, 1 uittrekpositie bij 0°, 1 schakelaar of 2 schakelaars

Bestelcode: .../2x180/1MS/...

Pos. 0 = Schakelaar niet geactiveerd 
Pos. 1 = Schakelaar geactiveerd

Bestelcode: .../2x180/2MS/...

Pos. 0 = Schakelaar 1 niet geactiveerd / Schakelaar 2 
geactiveerd
Pos. 1 = Schakelaar 2 niet geactiveerd / Schakelaar 1 
geactiveerd

2 uittrekposities bij 0° en 180°, draaibeweging 180° naar rechts, 1 schakelaar of 2 schakelaars

Bestelcode: .../1x90/1MS/...

Pos. 1 = Schakelaar geactiveerd
Pos. 0 = Schakelaar niet geactiveerd

Bestelcode: .../1x90/2MS/...

Pos .0 = Schakelaar 1 niet geactiveerd / Schakelaar 2 
geactiveerd
Pos. 1 = Schakelaar 2 niet geactiveerd / Schakelaar 1 
geactiveerd

1 uittrekpositie bij 0°, draaibeweging 90° naar rechts, 1 schakelaar of 2 schakelaars

Bestelcode: .../1x90-L-R/...

Pos. 0 = Schakelaar 1 en 2 niet geactiveerd

Pos. 1 = Schakelaar 1 niet geactiveerd / Schakelaar 2 
geactiveerd

Pos. 2 = Schakelaar 2 niet geactiveerd / Schakelaar 1 
geactiveerd 

1 uittrekpositie bij 0°, draaibeweging 90° naar links en rechts, 2 schakelaars

Sleutelschakelcilinder met 
schakelelement K.SZM_M19x1
Schakelfuncties
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K.AFZ_13544-V2 | Liftcilinder, zonder schakelelement

Toepassing
Geschikt voor KONE-liften
Aan/uit-schakelaar, 1 uittrekpositie, draaibeweging 360°

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/AFZ/13544-V2/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)

Oppervlak – Insert
Vernikkeld (INS-NI)
Messing mat (INS-MS)
Messing ruw (INS-MSR)



Liftcilinder
dormakaba Keersleutelsystemen EU

237Produktcatalogus mechanische sluitsystemen 2020Geldig van: 16.06.2021

K.AFZ_13544-V2 | Liftcilinder, zonder schakelelement

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.AFZ_EDP50/2/OS | Liftcilinder, zonder schakelelement

Toepassing
Geschikt voor Schindler-liften
Aan/uit-schakelaar, 1 uittrekpositie, sleutelbeweging 360°
rechts
Meenemerbeweging 90° rechts

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/AFZ/EDP50/2/OS/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
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Oppervlak – Insert
Vernikkeld (INS-NI)
Messing mat (INS-MS)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)



Liftcilinder
dormakaba Keersleutelsystemen EU

240 Produktcatalogus mechanische sluitsystemen 2020 Geldig van: 16.06.2021

K.AFZ_KO431A1 | Liftcilinder, zonder schakelelement

Toepassing
Geschikt voor KONE-liften
Aan/uit-schakelaar, 1 uittrekpositie, draaibeweging 360°

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/AFZ/KO431A1/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)

Oppervlak – Insert
Vernikkeld (INS-NI)
Messing mat (INS-MS)
Messing ruw (INS-MSR)
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Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.BIBLE_181K5-V1K | Bible-cilinder voor Boyd-Z slot

Toepassing
Bible-cilinder voor Boyd-Z slot

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/Bible/181K5/CR/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
- Ouder systeem
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
gemini S (K53)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Verchroomd (CR)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)
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K.BILBE_AK967 | Bible-cilinder voor Meroni UFO-slot

Toepassing
Bible-cilinder voor Meroni-UFO-slot

Standaarduitvoering
• Behuizing van messing, mat
• Inzet van messing vernikkeld
• Inzet met boorbeschermschijf
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel (zie "Speciale functies en sleutels"

voor sleutelopties)
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/Bible/AK967/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
- Ouder systeem
gemini plus (K81)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)
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K.BIBLE_AK996 | Bible-cilinder voor Meroni UFO3-slot

Toepassing
Bible-cilinder voor Meroni UFO3-slot

Standaarduitvoering
• Behuizing van messing, mat
• Inzet van messing ruw
• Inzet met boorbeschermschijf
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel (zie "Speciale functies en sleutels"

voor sleutelopties)
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/Bible/AK996/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
- Ouder systeem
gemini plus (K81)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)
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K.OL_3413 | Knop, met verzonken greep

Toepassing
Ingebouwde afsluitbare knopcilinder

Standaarduitvoering
• Knop gemaakt van zink spuitgietwerk, oppervlak

gezandstraald vernikkeld
• Cilindertype 1008c, messing vernikkeld
• Spindel 7 mm vierkant, 35 mm of 45 mm van de rozet
• Sluitrichting rechts

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/OL/3413/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Sluitrichting
Sluitrichting links (L)



Blinde knop 3413

Knopcilinder
dormakaba Keersleutelsystemen EU
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K.OL_3413 | Knop, met verzonken greep

Stiftlengte
35
45

Oppervlak – Insert
Vernikkeld (INS-NI)
Messing mat (INS-MS)
Chemisch vernikkeld (INS-NIC)
Messing gepolijst (INS-MP)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Toebehoren knop
Grendelstang 3465 (SV_3465)



Drukcilinder
dormakaba Keersleutelsystemen EU
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K.DRZ_1064 | Drukcilinder, diameter 22 mm

Toepassing
Drukcilinder voor metalen schuifdeuren en centrale sloten
Sluiten zonder sleutel, openen met sleutel

Standaarduitvoering
• Behuizing van messing vernikkeld
• Inwendige schroefdraad M5 voor standaardschroeven
• Sluitrichting rechts
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/DRZ/1064/NI/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
entro (K91)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)



Drukcilinder
dormakaba Keersleutelsystemen EU
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K.DRZ_1064 | Drukcilinder, diameter 22 mm

Type systeem
Voorgemonteerd, ongeboord (VOUG)
Zonder insert (no_INS)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Donker bruin (BD)
Altblank (ALTB)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak
Messing mat (INS-MS)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)



Hub

Hub

Drukcilinder
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K.DRZ_75-4-020 | Drukcilinder

Toepassing
Drukcilinder voor metalen schuifdeuren en centrale sloten
Sluiten en openen met de sleutel

Standaarduitvoering
• Behuizing van messing vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver
• Drukcilinder slag, 10 mm
• Met afgedraaide flens op de overmantel
• M5 schroefdraad aan rotorzijde
• 2x M2.3 schroefdraad op de posities van de drukcilinder

1064
• 2 anti-boorpennen aan de voorkant voor de

vergrendelingszijden

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/DRZ/75-4-020/NI/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:



Drukcilinder
dormakaba Keersleutelsystemen EU
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K.DRZ_75-4-020 | Drukcilinder

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Type systeem
Voorgemonteerd, ongeboord (VOUG)
Zonder insert (no_INS)

Sluitrichting
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Verchroomd (CR)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)
Gezwart (GSW)
Altblank (ALTB)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak

Grendels/stangen
Zonder grendel
Grendel 81-4-029/2 Hali/Ben (81-4-029_2)
Grendel 81-4-029/2,5 Svoboda (81-4-029_2,5)

Boor- en trekbeveiliging zijde A
Boorbescherming insert (BS_INS)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Uitvoering type
AK246
AK634 (speciale koppeling)
AK719 (koppeling verlengd)

Cilinderaanduiding extra
Cilinderopschrift AK919 (AK919)

Rozetten
Met rozet 75-4-020-11 784026



Voor rechterdeuren

Glasdeurslotcilinder
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K.GTS_80-4-040 | Cilinder voor glasdeurslot 1031/1061

Standaarduitvoering
• Behuizing van messing vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver
• Met cilindertype BMZ 1031
• Slotgrendel type 1061-6ZK, gegalvaniseerd staal
• Slotplaat type A6/CO, geanodiseerd aluminium
• Bevestigingshulsmoer type 80-4-038, messing vernikkeld

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel (zie "Speciale functies en sleutels"

voor sleutelopties)
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/GTS/80-4-040/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Medium bruin (BM)



Voor linkerdeuren

Sluitrichting onder

Sluitrichting boven

Glasdeurslotcilinder
dormakaba Keersleutelsystemen EU
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K.GTS_80-4-040 | Cilinder voor glasdeurslot 1031/1061

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak

Grendels/stangen
Grendel 1061-6U2, A = 5 mm, B = 50 mm (1061-6U2)
Grendel 1061-6V2, A = 8 mm, B = 50 mm (1061-6V2)
Grendel 1061-96U2, A = 5 mm, B = 50 mm (1061-96U2)
Detailbeschrijving zie type BMZ1031/1061 grendel voor
plaatmontagecilinder.

Grendelpositie
RE
LI
Boven
Onder

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Uitvoering type
Cilindertype BMZ 1061 (BMZ1061)

Bevestigingsschroeven
Zonder bevestigingsschroef (no_BS)



Hub

Hub

Met grendel 81-4-029/2 mm Hali/Bene

Glasdeurslotcilinder
dormakaba Keersleutelsystemen EU
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K.GTS_75-4-020 | Drukcilinder voor glazen deuren

Toepassing
Drukcilinder voor schuifdeuren voor meubels,
wandpanelen en glazen deuren
Openen en sluiten alleen met sleutel

Standaarduitvoering
• Behuizing van messing vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver
• Drukcilinder slag, 10 mm
• Met rozet 86-4-008
• Zonder grendel

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Montageschroef M4x25
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/GTS/75-4-020/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
expert (S) (K56)

Type systeem
Voorgemonteerd, ongeboord (VOUG)
Voorgemonteerd, geboord



Met grendel 81-4-029/2,5 mm Svoboda

Glasdeurslotcilinder
dormakaba Keersleutelsystemen EU
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K.GTS_75-4-020 | Drukcilinder voor glazen deuren

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak

Grendels/stangen
Grendel 81-4-029/2 Hali/Ben (81-4-029_2)
Grendel 81-4-029/2,5 Svoboda (81-4-029_2,5)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)



Centrale vergrendeling cilinder
dormakaba Keersleutelsystemen EU
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K.ZVZ_XIII | Centrale vergrendelingscilinder XIII

Toepassing
Cilinder voor meubelsloten voor centrale bureausloten

Standaarduitvoering
• Behuizing van messing vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver
• Meenemerdraai 180°, sleuteldraairichting 360°
• Schroefplaat, gegalvaniseerd staal
• Meenemer, kunststof, 8 mm lang
• Meenemer, messing, 15 mm en hoger

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel (zie "Speciale functies en sleutels"

voor sleutelopties)
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/ZVZ/XIII/NI/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Lengte meubelcilinder (mm)
25,0



Centrale vergrendeling cilinder
dormakaba Keersleutelsystemen EU
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K.ZVZ_XIII | Centrale vergrendelingscilinder XIII

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Medium bruin (BM)

Oppervlak – Insert
Het insertoppervlak komt standaard overeen met het
geselecteerde cilinderoppervlak

Meenemer
Meenemer XIII.15 (XIII-15)
Meenemer XIII.40 (XIII-40)
Meenemer XIII.8.Bene (XIII-8)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)

Cilinderaanduiding extra
Cilinderopschrift AK919 (AK919)



Venstergrepen
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K.FG_3463 | Venstergreep, afsluitbaar

Toepassing
Cilinder-draaigreep voor draai-kiepramen, balkondeuren,
kastsloten, enz.
Voor rechter en linker ramen/deuren. In verticale stand zijn
de twee bevestigingsschroeven verborgen door de
handgreep.

Standaarduitvoering
• Venstergreep, zink spuitgietwerk mat vernikkeld
• Cilinder 1008c, vernikkeld
• Spindel, 7 mm vierkant, 35 mm lang, optioneel 40 mm

lang
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/FG/3463/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)



Venstergrepen
dormakaba Keersleutelsystemen EU
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K.FG_3463 | Venstergreep, afsluitbaar

Sluitrichting
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)

Stiftlengte
35
40

Oppervlak – Insert
Vernikkeld (INS-NI)
Messing mat (INS-MS)

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Stiften
Stiften, roestvrij (ZH_RF)



Sleutelkast met 100 haken

Sleutelkasten
dormakaba Keersleutelsystemen EU
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K.SK | Sleutelkast

Toepassing
Sleutelkast voor het opbergen van maximaal 300 sleutels

Standaarduitvoering
• Behuizing en deuren van plaatstaal, kiezelgrijs gelakt
• Haakrail traploos verstelbaar, opeenvolgende

nummering
• Vanaf 150 haken met draaibare tussenwanden
• Plaatmontagecilinder BMZ.1090, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel (zie "Speciale functies en sleutels"

voor sleutelopties)
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/SK/50HAK/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix plus (K86)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)



Sleutelkasten
dormakaba Keersleutelsystemen EU
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K.SK | Sleutelkast

Haak
50 haken (50HAK)
100 haken (100HAK)
150 haken (150HAK)
200 haken (200HAK)
250 haken (250HAK)
300 haken (300HAK)

Oppervlak – Insert
Messing ruw (INS-MSR)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)
Bouwsleutelfuncties alleen beschikbaar voor
geselecteerde technische systemen. Zie hoofdstuk
Speciale functies.

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)



A

C

B

Sleutelkasten
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K.NSK | Noodsleutelkast

Toepassing
Metalen kast voor het veilig opbergen van noodsleutels

Standaarduitvoering
• Kast en deur van plaatstaal, rood gelakt
• Glazen ruit vervangbaar
• Standaarduitvoering met glazen venster (hamer aan

ketting optioneel verkrijgbaar)
• Plaatmontagecilinder BMZ.1090, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/NSK/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)
expert (S) (K56)

Oppervlak – Insert
Messing ruw (INS-MSR)



Sleutelkasten
dormakaba Keersleutelsystemen EU
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K.NSK | Noodsleutelkast

Oppervlak NSK
RAL 9010 Zuiver wit (RAL9010)

Bouwsleutelfunctie
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Bouwsleutelfunctie 3 (BAZ3)
Bouwsleutelfuncties alleen beschikbaar voor
geselecteerde technische systemen. Zie hoofdstuk
Speciale functies.

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)

Uitvoering type
Zonder glas (no_GL)
Met hamer (w_HA)



Sleuteldepot
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K.SD | Sleuteldepot

Toepassing
Voor gecontroleerde uitgifte van sleutels in de industriële,
administratieve en hotelsector
Het verwijderen van de beveiligde sleutel is alleen mogelijk
door uw eigen sleutel in bewaring te geven.
Deze blijft in het depot tot de verwijderde sleutel wordt
teruggegeven.
Dit sluitsysteem kan ook worden gebruikt in
administratieve gebouwen om de buitenste en binnenste
vergrendelingszones te scheiden en zo het risico bij
sleutelverlies te verminderen.
In de hotelsector wordt het sleuteldepot gebruikt om
ervoor te zorgen dat 's nachts sleutels kunnen worden
overhandigd zonder administratieve kosten.
In combinatie met het sluitplan lost een
sleuteldepotsysteem dit probleem veilig en gemakkelijk
op.
De sleutel van de voordeur kan door de gast zelf worden
uitgenomen zodra de kamersleutel in het depot is
gestoken en gedraaid.
De kamersleutel blijft beveiligd en kan alleen worden
vrijgegeven met de sleutel van de voordeur die is
ingeleverd en die op zijn beurt beveiligd is.
Voor leveringsgroottes van 4 of meer cilinderparen
worden meerdere depots naast elkaar gemonteerd.
Met 10 cilinderparen worden 3 depots met elk 3
cilinderparen en één depot met één cilinderpaar
gemonteerd.
Bij bestelling moet voor elk sleutelpaar één sleutel worden
besteld of verstrekt of moet het gewenste slot worden
opgegeven.
Speciaal gereedschap vereist voor cilinder- of
kastmontage. Bestelnr. 2011421226
(3PUNKT-SCHRAUBER/M4)

Bestelvoorbeeld
K/SYS/SD/1 paar = sleuteldepot zonder systeem / 1
sleutelpaar
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Behuizing
Sleuteldepot / 1 paar
Sleuteldepot / 2 paren
Sleuteldepot / 3 paren



Sleuteldepot
dormakaba Keersleutelsystemen EU
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K.SD | Sleuteldepot

Depotplaats 1590
1 lege depotplaats
2 lege depotplaatsen
3 lege depotplaatsen
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 100 

 

Sleuteldepot
dormakaba Keersleutelsystemen EU
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K.DSR_92-4-131 | Depotsleutelbuis om in te schroeven

Toepassing
Buisdepot met sleutelbevestiging voor eenvoudigere
verwijdering van de depotsleutel, ook geschikt voor
verticale inbouw

Standaarduitvoering
• Cilinder van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver
• 52 mm zeskantmoer voor bevestiging

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
expert plus (K83)/DSR/92-4-131/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
eco (K82)
expert (S) (K56)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)

Oppervlak – Insert
Messing mat (INS-MS)
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K.DSR_92-4-131 | Depotsleutelbuis om in te schroeven

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
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K.DSR_95-4-117 | Depotsleutelbuis voor kaarten

Toepassing
DSR.95-4-117 – Veiligheidsdepot voor hoofdmedia in
kaartvorm in een gesloten buis
Inbouw door inmetselen in de muur

Standaarduitvoering
• Cilinder van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/DSR/95-4-117/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
expert (S) (K56)
eco (K82)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)

Oppervlak – Insert
Messing mat (INS-MS)
Messing ruw (INS-MSR)
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K.DSR_95-4-130 | Depotsleutelbuis voor inmetselen

Toepassing
Buisdepot met sleutelbevestiging voor eenvoudigere
verwijdering van de depotsleutel, ook geschikt voor
verticale inbouw

Standaarduitvoering
• Cilinder van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Keersleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks keersleutel, sleuteltype nader te bepalen (details

in hoofdstuk "Sleutels met systemen en clips")
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
penta (K84)/DSR/95-4-130/ ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Fabrieksysteem
penta cross (K90)
penta (K84)
quattro plus (K85)
gemini plus (K87)
- Dealersysteem
expert cross (K89)
expert plus (K83)
expert (K56)
expert (S) (K56)
eco (K82)
matrix (K59)
- Ouder systeem
penta (K57)
quattro plus (K58)
quattro S (K52)
quattro 1.1 (K51)
quattro 1.0 (K50S)
gemini plus (K81)
gemini T (K54)
gemini S (K53)
gemini (K50)

Oppervlak – Insert
Messing mat (INS-MS)
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K.DSR_95-4-130 | Depotsleutelbuis voor inmetselen

Stofbescherming
Stofkap 2004 zijde A (2004-A)
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Getande sleutels EU-systemen

Mechanische 
getande sleutels 
EU-systemen 
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Inleiding

De belangrijkste productielocatie van getande sleutelsystemen van dormakaba bevindt zich in Herzogenburg, Oosten-
rijk. 
Afgewerkte cilinders en sleutels worden hetzij rechtstreeks in de fabriek, hetzij door erkende gespecialiseerde partners 
gemaakt. 
Het assortiment omvat fabrieksprofielen en dealerprofielen. Hoewel sleutels met fabrieksprofielen alleen in onze
fabrieken gemaakt worden, kunnen sleutels met dealerprofielen ook rechtstreeks bij geautoriseerde gespecialiseerde 
partners worden afgewerkt.
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Systeem pextra+ (korte tekst systeem PXP)
• met en zonder actieve pen
• Patent EP 2686510 geldig tot 2032
• Beeldmerk (dubbele profielinsnijding)  

Registratienr. 010801215

Systeem pextra (korte tekst systeem PX)
• met en zonder actieve pen
• Patentnr. EP1362153 geldig tot 2022
• Beeldmerk (profielinsnijding)  

Registratienr. 004896817

Functie
Het dormakaba getande sleutelsysteem pextra+ (opvol-
ger van het systeem pextra) is het mechanische premium 
sluitsysteem op het gebied van getande sleutels. Het kan 
worden gebruikt voor vele toepassingen, van seriesloten 
tot complexe sluitsystemen met maximale veiligheidsei-
sen.  
Bij het systeem pextra+ wordt de veiligheid van sleutels 
aanzienlijk verhoogd door een sleutelprofiel dat gemaakt 
wordt met een speciaal freesproces. Manipuleren wordt 
nog moeilijker gemaakt in combinatie met de optionele 
profielaftaststift.

Sleutelcodes
Dankzij de in de fabriek genummerde sleutels is het 
mogelijk om met behulp van codetabellen snel en zonder 
de bijbehorende voorbeeldsleutel reservesleutels te 
maken.

Beveiligingsfuncties 
• EN 1303/DIN 18252 Veiligheidsklasse vergrendeling  

5 voor cilinders met 5 stiften en klasse 6 voor cilinders 
met 5 stiften met een optionele profielaftaststift, 
alsmede voor cilinders met 6 en 7 stiften

• EN 1303/DIN 18252 Inbraakwerendheid klasse D met 
overeenkomstig deurbeslag of met stalen lamellenver-
sterking in de behuizing of met een vooraf bepaald 
breekpunt (SBS)

• VdS A en VdS AZ met 5 stiften,  
VdS B en VdS BZ met 6 stiften

• Centreerpen tegen gemanipuleerde opening door de 
slagmethode

• Bescherming tegen aflezen door overlappend sleutel-
profiel en ondersneden profielgroef (dubbele profielins-
nijding)

• De gepatenteerde dubbele profielinsnijding kan niet 
worden gekopieerd met conventionele freesmachines

• De optionele profielaftaststift blokkeert in beide 
richtingen als de dubbele profielinsnijding niet aanwezig 
is of indien ermee geknoeid is

• Verhoogde vergrendelingsveiligheid door zijdelings 
aangebrachte vergrendelingselementen

• Bescherming tegen aflezen door speciaal gevormde 
behuizingsvergrendelingen (behuizingspennen)

• Geschikt voor gebruik in brand- en rookwerende deuren

Standaarduitvoering 
• Sleutel met hoekige nieuwzilveren kop
• 5, 6 of 7 verticaal geplaatste, geveerde  

vergrendelingsstiften
• ten minste 1 zijdelings geplaatst vergrendelingselement
• Centreerstift tegen de slagmethode
• geharde boorbeschermingspennen in kern en behuizing
• geharde kern- en behuizingspen 

Getand sleutelsysteem pextra+ 

Zijdelingse vergrendelingselementen 
‒ voor meer veiligheid in de 
standaarduitvoering

Centreerpen ‒ tegen gemanipuleerd 
openen met de slagmethode

Optionele profielaftaststift 
‒ helpt in combinatie met een correct 
uitgevoerde profielinsnijding om het gebruik 
van illegale sleutelkopieën te voorkomen

Geharde boorbeschermpennen 
‒ voor betere boorbescherming

Een overlappend sleutelprofiel 
‒ biedt betere bescherming tegen lockpicken

Robuust nieuwzilver 
‒ voor een lange levensduur

Ondersneden profielgroef (dubbele 
profielinsnijding) -‒helpt beschermen tegen 
illegaal kopiëren van sleutels met optionele 
profielaftaststift 

Eenvoudig insteken van de sleutel ‒ Verbeterde 
invoer van de sleutel in het sleutelkanaal dankzij 
een schuine oploop in de kern

NIEUW
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Systeem AP2000 (korte tekst systeem AP2) 

Functie 
Het dormakaba AP 2000 getande sleutelsysteem is een 
beproefd, flexibel cilindersysteem met scanbeveiliging 
door middel van profieloverlappingen, nauwkeurig ge-
boorde gaten en speciaal gevormde vergrendelingsstiften.  
Boorbescherming wordt geboden door extra stalen 
beveiligingselementen in de kern en de behuizing, alsook 
gedeeltelijk geharde vergrendelingsstiften. Het systeem 
kan worden gebruikt voor seriesloten en sluitsystemen. 
Alle sluitsystemen van dormakaba worden met behulp 
van een computer berekend en zonder onderbreking 
gecontroleerd. Er zijn verschillende profielvarianten 
beschikbaar als basis, gecombineerd met 5, 6 of 7 geveer-
de vergrendelingsstiften. Hiermee kunnen sluitsystemen 
worden beveiligd. 

Sleutelcodes
Dankzij de in de fabriek genummerde sleutels is het 
mogelijk om met behulp van codetabellen snel en zonder 
de bijbehorende voorbeeldsleutel sleutels bij te maken.

Beveiligingsfuncties 
• Voldoet aan NEN-EN 1303 Veiligheidsklasse vergrende-

ling 4-6 (afhankelijk van het aantal stiften) en inbraak-
werendheid klasse B/C

• NEN-EN 1303 Inbraakwerendheid klasse D met over-
eenkomstig deurbeslag of met stalen lamellenverster-
king in de behuizing of met een vooraf bepaald breek-
punt (SBS)

• Centreerstift tegen gemanipuleerde opening door de 
slagmethode

• Bescherming tegen aflezen door speciaal gevormde 
behuizingsvergrendelingen (behuizingspennen)

• Optionele veiligheidselementen voor nog meer bescher-
ming

• Geschikt voor gebruik in brand- en rookwerende deuren 

Standaardconfiguratie
• Sleutel met hoekige nieuwzilveren kop 
• 5, 6 of 7 verticaal geplaatste, geveerde vergrendelings-

stiften
• Centreerstift tegen de slagmethode
• geharde boorbeschermingspennen in kern en behuizing
• geharde kern- en behuizingspen

Getand sleutelsysteem AP2000 

Optionele zijdelingse 
vergrendelingselementen  
‒ verhogen de veiligheid

Centreerpen ‒ tegen gemanipuleerd 
openen met de slagmethode

Geharde boorbeschermpennen 
‒ voor betere boorbescherming

Een overlappend sleutelprofiel  
‒ biedt betere bescherming tegen lockpicken

Robuust nieuwzilver 
‒ voor een lange 
levensduur
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Systeem ESP (korte tekst systeem ESP) 

Functie
Het getande sleutelsysteem ESP van dormakaba is een 
standaardsysteem op basis van het systeem AP2000 in 
het middelste veiligheidsniveau. Het systeem is verkrij-
gbaar in uitvoeringen met 5 of 6 stiften. Er zijn serie- 
sloten of eenvoudige sluitsystemen mogelijk.

Sleutelcodes 
Dankzij de in de fabriek genummerde sleutels is het 
mogelijk om met behulp van codetabellen snel en zonder 
de bijbehorende voorbeeldsleutel sleutels bij te maken. 

Beveiligingsfuncties 
• Bescherming tegen aflezen door speciaal gevormde 

behuizings- 
vergrendelingen (behuizingspennen)

• Geschikt voor gebruik in brand- en rookwerende deuren

Standaarduitvoering
• Sleutel met hoekige kop in nieuwzilver 
• 5 of 6 geveerde vergrendelingsstiften

Getand sleutelsysteem ESP 

5 geveerde vergrendelingsstiften

Een overlappend sleutelprofiel 
biedt betere bescherming tegen lockpicken

Robuust nieuwzilver 
voor een lange 
levensduur
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Systeem AP1000 (korte tekst systeem P001)

Functie
Het getande sleutelsysteem AP 1000 van dormakaba is 
een 5-pens cilindersysteem met een gemiddeld veilig-
heidsniveau.  
In het standaardprofiel P001 zijn meer dan 45.000 
verschillende sluitingen mogelijk. 

Sleutelcodes 
Dankzij de in de fabriek genummerde sleutels is het 
mogelijk om met behulp van codetabellen snel en zonder 
de bijbehorende voorbeeldsleutel sleutels bij te maken.

Beveiligingsfuncties 
• Bescherming tegen aflezen door speciaal gevormde 

behuizingsvergrendelingen (behuizingspennen)
• Geschikt voor gebruik in brand- en rookwerende deuren 

Standaarduitvoering 
• Sleutel met ronde kop, vernikkeld 
• 5 verticaal geplaatste, geveerde vergrendelingsstiften 

Getand sleutelsysteem AP1000 

5 geveerde vergrendelingsstiftenRobuust nieuwzilver 
‒ voor een lange 
levensduur

Ronde sleutelkop
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CRM 
Verchroomd mat

NI 
Vernikkeld

BM 
Medium bruin

BD 
Donker bruin 

CRP 
Verchroomd gepolijst 

CR 
Verchroomd

MB 
Geborsteld messing

MP 
Messing gepolijst

MS 
Messing natuurlijk

Cilinderoppervlakken 

BH 
Licht bruin 

Standaardoppervlakken

Speciale oppervlakken

Cilinderoppervlakken (niet kleurbindend)
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Onderhoud en verzorging van de 
cilinder 

Gebruik
dormakaba cilinders zijn uiterst robuust en duurzaam. Toch moet een 
dormakaba cilinder worden onderhouden, zodat hij zo lang mogelijk 
probleemloos functioneert. 

Let op:
• of de sleutel niet verbogen of beschadigd is 
• of de deur niet met de sleutelkop wordt geopend 
• of er geen hefboomwerking wordt toegepast op de sleutel 
• of er geen vreemde voorwerpen in de cilinder zitten 

dormakaba Cleaner voor preventief onderhoud en verzorging
Gebruik dormakaba Cleaner twee keer per jaar voor onderhoud van uw 
cilinders. De verpakkingen zijn verkrijgbaar in de maten 13/60/200 ml. De 
twee kleinere cleaners zijn pompsprays en worden zonder drijfgas  
aangebracht. Alle maten zijn zeer zuinig in gebruik.

Meer informatie over het gebruik van de cleaner vindt u hier:

Verpakkingen van  200 ml      60 
ml    13 ml
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Bepaling van de cilinderlengte 

Buitenkant van de 
deur

Binnenkant van de 
deur

Beschermend beslag of rozet
- verhoog de veiligheid van uw 
deur

Nachtschoot

Dagschoot

Vastzetschroef
- bevestigt de cilinder 
aan het insteekslot

Insteekslot

Uitsteken cilinder
- max. 3 mm buiten het beslag

Draaiknop
- maakt gemakkelijke vergrendeling 
zonder sleutel mogelijk in de 
binnenruimte 
  
 

3. Selecteer de juiste cilinderlengte:
Kies vervolgens de volgende grotere afmeting uit de lijst van  
cilinderlengtes. Alleen volledige stappen van 5 mm zijn hier mogelijk. 

1. Buitenzijde A meten:
Meet de afstand van het midden van de vast-
zetschroef tot het buitenste punt van de cilin-
deruitsparing in het beslag of de rozet aan de 
buitenzijde van de deur en noteer de maat A 
in millimeters.

2. Binnenzijde B meten: 
Meet de afstand van het midden van de vast-
zetschroef tot het buitenste punt van de cilin-
deruitsparing in het beslag of de rozet aan de 
binnenzijde van de deur en noteer de maat B 
in millimeters.

A
A = mm

B
B = mm

0
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Eerste lengte-aanduiding in de bestelcode is altijd de buitenkant van de cilinder! 

PXP/DZ/6/35/45/NI/PS

Systeem-
code

Aantal 
stiften

Ontwerp Buitenlengte 
zijde A

Binnen-
lengte zijde 
B

Speciale 
functie

Cilinderop-
pervlakken

Let op de volgende informatie over de bestelcodes van onze producten. De codes spreken voor zich. Alle 
bestelinformatie voor een product staat in een code die als volgt is opgebouwd. 

Cilinderopties worden afgebeeld als kenmerken. Elk kenmerk bestaat uit een lange en een korte tekst. De 
lange tekst beschrijft de opties als verhaal. De korte tekst is een samenvatting van de lange tekst. 

In het onderstaande worden de kenmerken beschreven met de lange tekst tussen haakjes en de korte tekst, 
bijvoorbeeld "Vernikkeld (NI)" of "Aan beide zijden afsluitbare cilinder (BSZ)". Met behulp van de korte tekst 
kan de bestelcode compact worden weergegeven. De afzonderlijke korte teksten met kenmerken worden 
gescheiden door schuine strepen "/". De volgorde van de korte teksten wordt bepaald door de volgorde van de 
opties in de afzonderlijke ontwerpen. 

Elke bestelcode begint met de kenmerkende waarden:  
technisch systeem/ontwerp/type/... Opties

Uitzonderingen: 
• Een "type" is een speciale uitvoering van een type cilinder. Dit kenmerk 

 is niet van toepassing op modellen zonder types

Voorbeeld van een cilinder: 
Dubbele cilinder in pextra+ systeem (PXP), 6 stiften, uitwendige lengte 35 mm (zijde A), inwendige lengte 45 
mm (zijde B), cilinderoppervlak vernikkeld, persoonlijk slot

Bestelhandleiding
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Cilinderuitvoeringen

 DZ Dubbele cilinder
 UDZ Union dubbele cilinder 
 DKZ Knopcilinder
 UDKZ Union-knopcilinder
 HZ Halve cilinder
 UHZ Union-halve cilinder
 OHZ Ovale halve cilinder 
 WCZ WC-cilinder
 BDZ Blinde dubbele cilinder
 BHZ Blinde halve cilinder
 BOHZ Blinde ovale halve cilinder
 VHZ Hangslotcilinder 
 AZ Uitwendig cilinder
 IZ Binnencilinder 
 AFZ Liftcilinder
 BMZ Plaatmontagecilinder
 ZSL Cilindersleutel 
 FG Venstergrepen
 GTS Glazen deur slot
 MZ Meubelcilinder
 MAS Meubelslot
 MES Meubel-espagnoletslot
 OL Knoppen
 RZ Ronde cilinder
 ROS Rozetten
 SD Sleuteldepot
 SK Sleutelkasten

Speciale functies – zie catalogus hoofdstuk "Speciale functies"  
voor meer gedetailleerde beschrijvingen en bestelinstructies

 AS Inbraakbescherming
 BAZ Bouwsleutelfunctie
 BL Blind aan één cilinderzijde 
 BSZ Aan beide zijden afsluitbare cilinder
 FL Meenemer met relatieve beweging  
 FZG Vrijloopcilinder voor versnellings- en panieksloten 
 GF Gevarensleutelfunctie
 HG Hotelfunctie, displaypen
 KM KiteMark-certificering
 LAM Trekscherming met stalen lamellen
 PS Duplofunctie
 SAT Secure Access Temporary
 SE Zijdelingse vergrendelingselementen
 SBS Breekpunt
 SKG Stichting Kwaliteit Gevelbouw
 SWF Zeewaterbestendig
 SSW Stof- en spatwaterbescherming
 SUZ Zelfomstelbare cilinder 
 VDS "Vertrauen durch Sicherheit" certificering
 VK Slijtvaste kern
 ZR Tandradmeenemer
 

Korte teksten - Cilinderuitvoeringen  
en speciale functies 
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Combinatiemogelijkheden – 
Speciale functies

Verdere speciale functies "x" combinatiemogelijkheden
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Cilindertypes Bestelcode B
A

Z

B
S

Z

FL FZ
G

G
F

PS SU
Z

V
K

SS
W

SW
F

A
S

S
B

S

LA
M

V
D

SA

V
D

SA
Z

V
D

S
B

V
D

S
B

Z

Dubbele cilinder  DZ x x x x x x x x x x x x x x x x

Halve cilinder HZ x x x x x x x x x x x x x

Knopcilinder DKZ x x x x x x x x x

Speciale functie Bestelcode Verdere speciale functies "x" combinatiemogelijkheden

Bouwsleutelfunctie BAZ x x x x x x x x x x x

Aan beide zijden afsluitbare cilinder BSZ x x x x x x x x x x x

Meenemer met relatieve beweging FL x x x x x x x x x x x

Vrijloopcilinder voor motor- of panieksloten FZG x x x x x x x x

Gevarensleutelfunctie GF x x x x x x x

Duplofunctie PS x x x x x x x x

Zelfinstelbare cilinder SUZ x x x x x x x x x x x

Slijtvaste kern VK x x x x x x x x x x x x x x x x

Stof- en spatwaterbescherming SSW x x x x x x x x x x x

Zeewaterbestendig SWF x x x x x x x

Inbraakbescherming AS x x x x x x x x x

Breekpunt SBS x x x x x x x x x x x

Trekbeveiliging met stalen lamellen LAM x x x x x x x x x

VdS-gecertificeerd: Boorbescherming klasse A VDSA x x x

VdS-gecertificeerd: Boor- en trekbeveiling klasse AZ VDSAZ x x x

VdS-gecertificeerd: Boorbeschermingsklasse B VDSB x x x

VdS-gecertificeerd: Boor- en trekbeveiling klasse BZ VDSBZ x x x
 

De volgende tabel geeft een 
overzicht van de mogelijke speci-
ale functies, hun onderlinge com-
bineerbaarheid en de beschik-
baarheid bij de cilindertypes.
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Belangrijke productinformatie 

1.5 Normaal gesproken kan een dubbele cilinder met 2 
sluitzijden niet met de sleutel worden bediend als er al een 
sleutel in de andere kant van de cilinder is gestoken. Indien 
dit mogelijk moet zijn, moet een cilinders met de overeen-
komstige functie (BSZ ... aan beide zijden afsluitbare 
cilinder) worden gekozen. 

1.6 Bij correct gebruik van de sleutel mag het draaimo-
ment pas op de sleutel worden overgedragen als de 
sleutel volledig tot aan de aanslag in het sleutelgat van de 
cilinders is gestoken. 

1.7 Cilinder en sleutel vormen een functionele eenheid. Wij 
behouden onze aansprakelijkheid alleen voor onze origine-
le producten. 

1.8 Achteraf geleverde sleutels voor cilinders moeten 
onmiddellijk na ontvangst worden gecontroleerd op hun 
beoogde functie in de bijbehorende cilinders. 

2 Misbruik 
Misbruik - d.w.z. het niet-bedoelde productgebruik van 
cilinders of sleutels - doet zich bijvoorbeeld voor wanneer:  
2.1 een hulpmiddel, zoals een spijker, een tang of iets 
dergelijks, op het sleutelblad of de sleutelkop wordt 
aangebracht om het draaimoment te verhogen.

2.2 de sleutel dient als handvat dient voor het bewegen 
van het deurblad. De sleutel is niet geschikt voor het 
vervangen van het beslag (knop, kruk, handgreep, enz.) op 
doorgangsdeuren. 

2.3 de cilinder wordt bediend met een vervalste, verbogen, 
beschadigde of sterk versleten sleutel. 

2.4 een poging wordt gedaan om de cilinder te bedienen 
met ontgrendelgereedschap, hulpmiddelen of reservesleu-
tels die niet van de fabrikant zijn. 

2.5 er vreemde voorwerpen in het sleutelkanaal of op de 
sleutel zelf zitten of als de onderhoudsinstructies niet in 
acht zijn genomen. 

Algemene informatie
De volgende informatie over cilinders moet in acht 
worden genomen. Niet-naleving ontslaat  
dormakaba Austria GmbH van elke aansprakelijkheid.

1. Productinformatie en beoogd gebruik  

Een cilinder in de zin van deze definitie is een onderdeel 
dat in het algemeen onderling verwisselbaar wordt 
gemonteerd in sloten, beslag, apparaten, deuren of 
aanverwante producten die voor dit doel zijn ontworpen. 
Andere uitvoeringen van cilinders moeten dienovereen-
komstig worden behandeld. De juiste werking van de 
cilinders geschiedt met de bijbehorende sleutels. 

1.1 Cilinders kunnen alleen onvoorwaardelijk in sloten, 
beslagen, apparaten enz. ingebouwd worden, als deze 
uitdrukkelijk voor de betreffende cilinders zijn voorbereid. 
In alle andere gevallen moet de fabrikant, de partner, de 
verwerker of de gebruiker van dergelijke sloten, beslag, 
apparaten enz. controleren of de gekozen cilinder geschikt 
is voor de inbouw en voor het beoogde gebruik. In gevan-
genisruimtes mogen bijvoorbeeld alleen knopcilinders 
worden gebruikt. De verplichte wettelijke voorschriften 
moeten worden nageleefd (bv. nooduitgangen, liften). 

1.2. Cilinders die aan vandalisme kunnen worden blootge-
steld, mogen niet meer dan 3 mm uitsteken dan het 
beschermende beslag. De mate van inbraakwerende 
maatregelen is afhankelijk van de gestelde eisen (zie bijv. 
eisen aan inbraakwerende deurelementen volgens VST/
BVD). 

1.3 Cilinders moeten zodanig worden ingebouwd dat er, 
buiten de juiste bediening bij het verwijderen van de 
sleutel, geen externe krachten op de meenemer of in de 
zwenkrichting op de vergrendelingshendel worden 
overgedragen. 

1.4 Voor vochtige of koude ruimten, bij directe weersin-
vloeden, in de buurt van de zee of bij gebruik in agressieve, 
corrosiebevorderende omgevingen, moeten cilinders van 
een speciaal ontwerp worden gespecificeerd. Elektroni-
sche of mechatronische producten kunnen alleen in 
overleg met de fabrikant in een dergelijke omgeving 
worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor cilinders die 
moeten worden gebruikt in omgevingen met een bijzon-
der hoog stofgehalte. Gebruik zo nodig cilinderkappen of 
beschermrozetten tegen weer en stof. 
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3. Productprestaties 
Indien de productprestaties niet specifiek in onze catalogi, 
brochures, prestatiebeschrijvingen, enz. zijn omschreven, 
moeten de eisen voor de afzonderlijke cilinders met ons 
worden afgestemd. De levensduur (veiligheid en functie) 
van een cilinder bedraagt 10-15 jaar, afhankelijk van de 
toepassing en het gebruik. De cilinders zijn getest in 
minimaal 100.000 sluitcycli. Dit komt overeen met 
ongeveer 15-18 sluitcycli per dag gedurende 15 jaar. Het is 
echter mogelijk dat onjuiste bediening en gebrek aan 
onderhoud de sluitfunctie na betrekkelijk korte tijd nadelig 
beïnvloeden. De cilinder en de sleutel moeten worden 
vervangen zodra er ondanks zorgvuldig onderhoud 
gebreken ontstaan, met name bij het insteken of uitne-
men van de sleutel. 

4. Onderhoud van het product 
Cilindersloten moeten om de zes maanden - of vaker, 
afhankelijk van de slijtage - worden behandeld met het 
door ons aanbevolen onderhoudsproduct. In principe 
mogen cilinders niet met harsvormende middelen (b.v. 
olie) worden behandeld. 

5. Informatie- en instructieverplichtingen 
Om te voldoen aan de informatie- en instructieverplich-
tingen staan de volgende documenten en diensten ter 
beschikking van gespecialiseerde partners, slotenmakers, 
architecten, planners, adviesbureaus, verwerkers of 
gebruikers: catalogi, brochures, sluitplannen, instructies 
voor inbouw, bediening en onderhoud, fabrieksadvies en 
opleiding.

Voor de keuze van cilinders, alsmede inbouw, bediening en 
onderhoud: 

5.1 zijn architecten, planners en adviesbureaus verplicht 
alle noodzakelijke productinformatie bij ons op te vragen 
en deze in acht te nemen. 

5.2 zijn de gespecialiseerde partners verplicht de produc-
tinformatie in acht te nemen en in het bijzonder alle 
nodige instructies bij ons op te vragen en aan de verwerk-
ers en gebruikers door te geven. 

5.3 zijn de verwerkers verplicht alle productinformatie in 
acht te nemen en in het bijzonder de bedienings- en 
onderhoudsaanwijzingen bij ons op te vragen en aan de 
opdrachtgevers en gebruikers door te geven. 

Wij behouden ons het recht voor deze informatie te allen 
tijde aan te vullen of te wijzigen. 



Standaardsleutel

Sleutel met miniclip

Sleutel met grote clip
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G.ZSL.ER | Getande sleutel met vierkante kop

Toepassing
Vertaling ontbreekt
Vertaling ontbreekt

Standaarduitvoering
• Het belangrijkste standaardmateriaal nieuwzilver is

uiterst slijtvast en glad voor langdurig gebruik.
• Het CNC-gestuurde freesproces zorgt voor een

maximale nauwkeurigheid in de profielgroeven.
• Voor 5-, 6- en 7-stift cilinders, met of zonder gaten voor

zijdelingse vergrendelingselementen.
• Voor een betere organisatie en herkenning kunnen

sleutels met een vierkante kop worden voorzien van
gekleurde clips. Deze zijn verkrijgbaar als accessoires. Zie
de sleutelaccessoires voor details.

• De miniclips zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en
worden in het sleutelring gestoken.

• De grote clips zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en
worden over de hele kop aangebracht.

Bestelvoorbeeld
PXP/ZSL/5/ER/NS/SE/ … Sleutelopties
 
 
Zie de opties hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
AP2pro (AP2pro)
Profil 1 (P001)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
ANS4000 (ANS4)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
HKS4000 (HKS4)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)

Type systeem
standaard
Sleutel-nabestelling (NB)
Key blancs (SR)
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G.ZSL.ER | Getande sleutel met vierkante kop

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Kopvorm
Vierkante kop (ER)

Oppervlak sleutel
Vernikkeld (NI)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Nikkel zilver (NS)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)
4 vergrendelingselementen (4SE)

Sleutelhiërarchie
Sleutel hoofdgroep (HGS)
Eigen sleutel (ES)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)
Bouwsleutelfunctie (BAZ)

Sleutel profielgr.
Enkel profiel
groep van 6
groep van 18
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Getande sleutel-clips

Bestellcode Beschreibung Bild Zeichnung

Miniclips kunnen worden gebruikt met alle getande
sleutelsystemen met vierkante kop.
Een verpakkingseenheid bevat 100 stuks (genoeg voor 50
sleutels).
De kleurclips kunnen zonder gereedschap worden gemonteerd
en worden alleen aan dealers verstrekt.
Miniclips zijn verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren.
Let op: De clip kan slechts 1x worden gemonteerd, omdat hij
bij demontage kapot gaat.

G/CLIP/MINI/
DONKERBLAUW
2011665823

Kleur: Donkerblauw

G/CLIP/MINI/
DONKERGROEN
2011665825

Kleur: Donkergroen

G/CLIP/MINI/
DONKERROOD
2011665824

Kleur: Donkerrood

G/CLIP/MINI/
LICHTBLAUW
2011665821

Kleur: Lichtblauw

G/CLIP/MINI/ZWART
2011665826

Kleur: Zwart

Plastic clips kunnen worden gebruikt voor alle contrasleutels
met ronde of vierkante kop. Er zijn
11 verschillende kleuren verkrijgbaar. Voor het overzichtelijk
organiseren en opbergen van de sleutelclips bieden wij de
clipbox met 24 vakjes aan.

G/CLIP/ZSL/
DONKERGROEN
2011616692

Kleur: Donkergroen

G/CLIP/ZSL/
DONKERROOD
2011616690

Kleur: Donkerrood
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Getande sleutel-clips

Bestellcode Beschreibung Bild Zeichnung

G/CLIP/ZSL/
DONKERPAARS
2011616694

Kleur: Donkerpaars

G/CLIP/ZSL/
FLUORESCEREND
2011616695

Kleur: fluorescerend

G/CLIP/ZSL/
LICHTBLAUW
2011616687

Kleur: Lichtblauw

G/CLIP/ZSL/
LICHTGEEL
2011616688

Kleur: Lichtgeel

G/CLIP/ZSL/
LICHTGROEN
2011616689

Kleur: Lichtgroen

G/CLIP/ZSL/LICHT
ROOD
2011616685

Kleur: Lichtrood

G/CLIP/ZSL/LICHT
PAARS
2011616693

Kleur: Lichtpaars

G/CLIP/ZSL/
KABA-BLAUW
2011616691

Kleur: Donkerblauw

G/CLIP/ZSL/ZWART
2011616686

Kleur: Zwart
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G.ZSL.TK | Getande sleutel met Trendkey-clip

Toepassing
De Trendkey is een sleutel met een kunststof clip die
ergonomisch in de hand ligt en een modern en
aantrekkelijk design heeft.
Met het nieuwe ontwerp, neemt u de sleutel automatisch
goed in de hand.
De clip wordt goed passend aangebracht en blijft dus
stevig op de sleutel zitten.
De nummering is aangebracht op de achterkant.
De Trendkey-sleutel is alleen verkrijgbaar voor
mechanische sluitsystemen.
Contractpartners van dormakaba kunnen een sticker met
hun bedrijfslogo of -opschrift op de voorkant van deze
sleutel aanbrengen.

Standaarduitvoering
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Voor 5- of 6-stift cilinders, met of zonder gaten voor

zijdelingse vergrendelingselementen
• Materiaal van de clip: polyamide 12 met 30%

glasvezelversterking
• Verkrijgbaar in 6 kleuren

Bestelvoorbeeld
PXP/ZSL/5/TK/NS/05-DB/ … sleutelopties
 
 
Zie de opties hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
AP2pro (AP2pro)

Type systeem
standaard
Sleutel-nabestelling (NB)
Key blancs (SR)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)
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G.ZSL.TK | Getande sleutel met Trendkey-clip

Kopvorm
Trendkey-clip (TK)

Oppervlak sleutel
Vernikkeld chemisch (NIC)
Nikkel zilver (NS)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)
4 vergrendelingselementen (4SE)

Sleutelhiërarchie
Sleutel hoofdgroep (HGS)
Eigen sleutel (ES)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)
Bouwsleutelfunctie (BAZ)

Sleutel profielgr.
Enkel profiel
groep van 6
groep van 18
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G.ZSL.TK | Getande sleutel met Trendkey-clip

Clipkleur

Clipcode 06 blauw

Clipcode 07 geel

Clipcode 03 groen

Clipcode 01 rood

Clipcode 10 zwart

Clipcode 05 donkerblauw
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G.ZSL.MC | Getande sleutel met metalen clip

Toepassing
De grote kop vereenvoudigt de bediening van de cilinder
bij meerpuntsloten of bij diepe rozetten.
De clip wordt goed passend aangebracht en blijft dus
stevig op de sleutel zitten.
De nummering is aangebracht op de achterkant.

Standaarduitvoering
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Voor 5- of 6-stift cilinders, met of zonder gaten voor

zijdelingse vergrendelingselementen
• Materiaal clip: metaal, mat glanzend
• Standaard: zonder gekleurd rondje
• Optie: rondje in 3 kleuren om te helpen organiseren

Bestelvoorbeeld
PXP/ZSL/5/MC/NS/ … Sleutelopties
 
 
Zie de opties hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
AP2pro (AP2pro)
- Oudere systemen
ANS4000 (ANS4)

Type systeem
standaard
Sleutel-nabestelling (NB)
Key blancs (SR)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)

Kopvorm
Metalen clip (MC)

Oppervlak sleutel
Vernikkeld chemisch (NIC)
Nikkel zilver (NS)
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G.ZSL.MC | Getande sleutel met metalen clip

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)
4 vergrendelingselementen (4SE)

Sleutelhiërarchie
Sleutel hoofdgroep (HGS)
Eigen sleutel (ES)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)
Bouwsleutelfunctie (BAZ)

Sleutel profielgr.
Enkel profiel
groep van 6
groep van 18
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G.ZSL.MC | Getande sleutel met metalen clip

Metalen clip MC kleur.

Zonder

Groen

Zwart

Rood
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G.ZSL.RR | Getande sleutel met ronde kop

Toepassing
Klassieke sleutel met ronde kop

Standaarduitvoering
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld
• Voor 5-, 6- en 7-stift cilinders, met of zonder gaten voor

zijdelingse vergrendelingselementen.

Bestelvoorbeeld
ESP/ZSL/5/RR/NS/ … sleutelopties

Technisch systeem
- Huidige systemen
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
AP2pro (AP2pro)
APN (APN)
Profil 1 (P001)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
AP3000 (AP3)

Type systeem
standaard
Sleutel-nabestelling (NB)
Key blancs (SR)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Kopvorm
Ronde kop (RR)

Oppervlak sleutel
Vernikkeld (NI)
Vernikkeld chemisch (NIC)
Nikkel zilver (NS)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)
4 vergrendelingselementen (4SE)

Sleutelhiërarchie
Sleutel hoofdgroep (HGS)
Eigen sleutel (ES)
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G.ZSL.RR | Getande sleutel met ronde kop

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)
Bouwsleutelfunctie (BAZ)

Sleutel profielgr.
Enkel profiel
groep van 6
groep van 18
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G.ZSL_KP | Sleutel met klein profiel

Toepassing
Voor plaatmontage en meubelcilinders met klein profiel
(KP)

Standaarduitvoering
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld
• Voor 4- en 5-stift cilinders

Bestelvoorbeeld
SYST/ZSL_KP/4/RR/MS/ … sleutelopties
 
 
Zie de opties hieronder:

Technisch systeem
AP2000 (SYST)

Type systeem
standaard
Sleutel-nabestelling (NB)
Key blancs (SR)

Aantal stiften
4 stiften (4)
5 stiften (5)

Kopvorm
Ronde kop (RR)

Oppervlak sleutel
Vernikkeld (NI)
Nikkel zilver (NS)

Sleutelhiërarchie
Sleutel hoofdgroep (HGS)
Eigen sleutel (ES)
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G.ZSL.GF | Gevarensleutel

Toepassing
In een noodsituatie of een gevaarlijke situatie kunnen
deuren worden ontgrendeld, zelfs als er een sleutel in is
gestoken. In alle andere gevallen moet de privacy worden
gewaarborgd, bijv. voor deuren in verzorgingshuizen en in
woonzorgcentra.
 
Opmerkingen
• De cilinder moet ontworpen zijn voor de gevarensleutel
• De gevarensleutel zelf moet afzonderlijk worden besteld

en werkt aan beide kanten van de cilinder
• Alleen beschikbaar voor europrofiel dubbele cilinder
 

Standaarduitvoering
• Getande sleutel van nieuwzilver
• De cilinder moet ontworpen zijn voor de gevarensleutel.
• De gevarensleutel zelf moet afzonderlijk worden besteld.

Bestelvoorbeeld
PXP/ZSL/5/GF/NS/ … Sleutelopties
 
 
Zie de opties hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
AP2pro (AP2pro)
APN (APN)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
ANS4000 (ANS4)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
HKS4000 (HKS4)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)

Type systeem
standaard
Sleutel-nabestelling (NB)
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G.ZSL.GF | Gevarensleutel

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Kopvorm
Gevarensleutel (GF)

Oppervlak sleutel
Vernikkeld chemisch (NIC)
Nikkel zilver (NS)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Sleutelhiërarchie
Sleutel hoofdgroep (HGS)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)
Bouwsleutelfunctie (BAZ)

Sleutel profielgr.
Enkel profiel
groep van 6
groep van 18
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G.AS | Trekbeveiliging

Toepassing
Voor deuren met hoge veiligheidseisen (verhoogde
boorweerstand en trekbeveiliging).
 
Functionaliteit
De inbraakbescherming (AS) biedt bescherming tegen
uittrek- en manipulatiepogingen. Hogere uittrekkrachten
kunnen zowel door de cilinderkern als door de behuizing
worden opgevangen.
 
Opmerkingen
Voorwaarde is het gebruik van een beschermend beslag in
combinatie met afstandhouders
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Leveromvang
• 1 stuks 1 mm afstandhouder en 1 stuks 2 mm

afstandhouder. Extra afstandsstukken moeten
afzonderlijk worden besteld.

Bestelsysteem
Korte tekst .../AS/... in de bestelcode
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G.BL | Blind aan één cilinderzijde

Toepassing
Voor alle dubbele en knopcilinders die aan één zijde geen
sleutel nodig hebben.
 
Functionaliteit
De cilinder is aan één zijde blind uitgevoerd.
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../BL-A/... in de bestelcode voor zijde A
Korte tekst .../BL-B/... in de bestelcode voor zijde B
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G.BSZ | Aan beide zijden afsluitbare cilinder

Toepassing
De BSZ-functie kan op vele manieren worden gebruikt,
bijvoorbeeld in flatgebouwen, eengezinswoningen,
bejaardentehuizen, ziekenhuizen en industriële gebouwen.
 
Functionaliteit
De functie maakt het mogelijk om de deur vanaf de
andere kant met een geautoriseerde sleutel te
ontgrendelen als de sleutel aan één kant wordt ingestoken
en wordt omgedraaid. De ingestoken sleutel draait mee.
Deze functie is aan beide zijden van de dubbele cilinder
gegarandeerd.
 
Opmerkingen
De sleutel aan de andere kant draait ook mee. Let op: dit
kan leiden tot problemen bij sleutels die aan grote
sleutelbossen hangen. De BSZ-functie is een handige
functie, geen veiligheidsvoorziening!
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../BSZ/... in de bestelcode



90.0-90° 90.0-270°

180.0-180° 180.0-180°

180.90-270° 180.270-90°

270.0-270° 270.0-90°
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G.FL | Meenemer met relatieve beweging

Toepassing
Voor sloten en apparaten waarbij met één draai aan de
sleutel een vooraf bepaalde beweging van de meenemer
is vereist, bijv. schakelaars of andere mechanische
apparaten. De sleutel en de cilinder kunnen dus worden
gebruikt voor speciale schakel- of contactoplossingen.
 
Functionaliteit
Bij cilinders met relatieve beweging kan de sleutel 360°
worden gedraaid, terwijl de meenemer alleen een
relatieve beweging uitvoert. De relatieve beweging kan
verschillend worden geconfigureerd.
 
Opmerkingen
• Alleen beschikbaar voor halve cilinders met europrofiel.
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"
 
Relatieve bewegingen
FL45.0-45°
FL45.135-180°
FL90.0-90°
FL90.90-180°
FL90.180-270°
FL90.270-0°
FL180.0-180°
FL180.90-270°
FL180.180-0°
FL180.270-90°
FL225.315-180°
FL270.0-270°
FL270.90-0°
FL270.180-90°
FL270.225-135°
FL270.270-180°

Bestelsysteem
Korte tekst .../FL45.0-45°/... in de bestelcode (de juiste
hoek moet worden opgegeven)
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G.FZG | Vrijloopcilinder voor versnellings- en panieksloten

Toepassing
Met deze functie kunnen vluchtdeuren in geval van nood
gemakkelijk en betrouwbaar worden geopend.
 
Functionaliteit
Bij gebruik van een antipaniekslot zorgt de FZG-uitvoering
van de cilinder ervoor dat de sluitlip van de cilinder in ieder
geval vrij kan draaien, ook nadat de sleutel is verwijderd en
zelfs als tijdens dit proces druk op de sluitlip wordt
uitgeoefend door de paniekstang te bedienen.
 
Opmerkingen
• Als de cilinder wordt gebruikt met een nooduitgang- of

paniekslot overeenkomstig EN 179 of EN 1125, moet het
conformiteitscertificaat van de fabrikant in acht worden
genomen.

 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../FZG/... in de bestelcode
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G.GF | Gevarensleutelfunctie

Toepassing
In een noodsituatie of een gevaarlijke situatie kunnen
deuren worden ontgrendeld, zelfs als er een sleutel in is
gestoken. In alle andere gevallen moet de privacy worden
gewaarborgd, bijv. voor deuren in verzorgingshuizen en in
woonzorgcentra.
 
Functionaliteit
De functie maakt het mogelijk om de deur vanaf de
andere kant te ontgrendelen wanneer de sleutel aan één
kant is ingestoken en is omgedraaid – maar niet
met een standaardsleutel, maar alleen met een speciaal
beheerde en geregistreerde nood- en gevarensleutel.
 
Opmerkingen
• De cilinder moet ontworpen zijn voor de gevarensleutel
• De gevarensleutel zelf moet afzonderlijk worden besteld

en werkt aan beide kanten van de cilinder
• Alleen beschikbaar voor europrofiel dubbele cilinder
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../GF/... in de bestelcode
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G.HG | Hotelfunctie, displaypen

Toepassing
De functie maakt een discrete bezetmelding aan de
buitenzijde van de cilinder mogelijk wanneer een sleutel
aan de binnenzijde wordt ingestoken, bijv. voor
hotelkamerdeuren.
 
Functionaliteit
Wanneer de sleutel aan de binnenzijde is ingestoken,
wordt dit aangegeven door een pen aan de buitenzijde
van de cilinder.
 
Opmerkingen
• Alleen voor europrofiel dubbele cilinder
• De functie is alleen mogelijk aan de buitenkant, zijde A
• Geen certificeringen beschikbaar samen met deze

functie
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../HG/... in de bestelcode
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G.LAM | Trekbeveiliging met stalen lamellen

Toepassing
De geselecteerde deuren voldoen aan de hoogste eisen
van EN 1303 voor inbraakbeveiliging –
aanvalsbestendigheidsklasse D.
 
Functionaliteit
Het gebruik van lamellen van gehard staal in de cilinder
versterkt de behuizing op doeltreffende wijze en biedt een
aanzienlijk grotere trekbescherming.
 
Opmerkingen
• De stalen lamellen worden onder de uitsparing van de

meenemer in de behuizing gedrukt.
• Voor de cilinder is een bevestigingsschroef met hoge

treksterkte nodig, M5x80 8.8 (ISK)
• Beschikbaar voor dubbele en knopcilinders
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../LAM/... in de bestelcode
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G.PS | Duplofunctie

Toepassing
Met deze functie kan bijvoorbeeld personeel tijdens
kantooruren toegang krijgen tot bepaalde zones of
kamers. Anders mogen de deuren niet door het personeel
worden geopend.
 
Functionaliteit
De personeelssleutel bedient de grendel van het wisselslot
en opent een deur alleen als deze van tevoren is
ontgrendeld, bijv. bij het begin van de werkzaamheden.
Alleen met een eigenaarsleutel kan ook de grendel worden
bediend of de deur worden ontgrendeld en vergrendeld.
Het deurslot moet voorzien zijn van de dagschootfunctie.
 
Opmerkingen
• Niet beschikbaar voor zelfvergrendelende panieksloten
• Het aantal personeelssleutels moet bij bestelling worden

opgegeven
• De PS-functie kan aan de buiten- of binnenkant of aan

beide zijden worden besteld
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../PS/... in de bestelcode
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G.SBS | Breekpunt

Toepassing
Deze functie maakt een verhoogde inbraakwerendheid
mogelijk van deuren die niet met veiligheidsdeurbeslag
kunnen worden uitgerust. Daarmee wordt voldaan aan de
hoogste aanslagbestendigheid (klasse D) van EN 1303.
 
Functionaliteit
De cilinderbehuizing is voorzien van een vooraf bepaalde
inkeping, zodat de cilinder bij een poging tot openbreken
precies tussen twee stiften afbreekt. De andere stiften
blijven in de behuizing. Inbrekers hebben dus geen
oppervlak voor breekgereedschap en de deur kan nog
steeds worden afgesloten met een geautoriseerde sleutel.
 
Opmerkingen
• Deze optie is beschikbaar voor één of beide zijden van

een cilinder. De gewenste zijde (A en/of B) met SBS
moet bij de bestelling worden opgegeven.

 
Posities insnede gemeten vanaf het einde van de cilinder:
• SBS11 – 11 mm
• SBS14 – 14 mm
• SBS18 – 18 mm
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../SBS11-A/... in de bestelcode bij keuze zijde A
Korte tekst .../SBS11-B/... In de bestelcode bij keuze zijde B
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G.SE | Zijdelingse vergrendelingselementen

Toepassing
Als de veiligheid na sluiting moet worden verhoogd.
 
Functionaliteit
Naast de normale vergrendelingsstiften die de cilinder
vergrendelen, is een reeks zijdelingse
vergrendelingselementen beschikbaar. Deze sloten geven
de cilinder alleen vrij als de juiste sleutel met de juiste
codering wordt ingestoken.
 
Opmerkingen
• Extra kopieerbescherming
• Verhoogt de permutatiecapaciteit voor grotere

sluitsystemen
• Niet beschikbaar voor alle systemen, standaard voor

pextra-serie
 

Bestelsysteem
Korte tekst .../SE/... in de bestelcode
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G.SUZ | Zelf omstelbare cilinder (SUZ en SUZ1)

Toepassing
Als u niet meteen alle cilinders wilt vervangen als er een
sleutel kwijtraakt of een huurder de sleutel niet inlevert of
als u bijvoorbeeld geen toegang meer wilt verlenen aan
werklui nadat de bouwfase is voltooid.
 
Functionaliteit
Er zijn drie generaties sleutels voor de zelfinstelbare
cilinder (of twee generaties voor SUZ1). De sluiting van de
cilinder kan dus tot tweemaal toe worden gewijzigd. Eén
draai van de sleutel van de volgende generatie in de
cilinder betekent dat de eerder gebruikte sleutel niet meer
kan afsluiten. Hiervoor zijn geen extra gereedschappen of
sleutels nodig.
 
Opmerkingen
• 2 keer omzetten bij SUZ
• 1 keer omzetten bij SUZ1
• Het omzetten kan niet ongedaan worden gemaakt.
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../SUZ/... in de bestelcode
Korte tekst .../SUZ1/... in de bestelcode
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G.BAZ | Bouwsleutelfunctie

Toepassing
Als u vaklui tijdens de bouwfase gecontroleerde toegang
wilt verlenen tot verschillende delen of ruimtes van het
gebouw. Na de voltooiing van de bouwfase mogen alleen
de huurders of eigenaars toegang hebben zonder dat de
cilinder hoeft te worden vervangen.
 
Functionaliteit
Er is een bouwsleutel voor de werklui. Door de cilinder
eenmalig te verwisselen met een speciale wisselsleutel
vervalt de bevoegdheid van de bouwsleutel. Vervolgens zal
alleen nog de gebruikerssleutel van de huurder of eigenaar
werken. Dit bespaart u de installatie van een tijdelijk
sluitsysteem tijdens de bouwperiode.
 
Opmerkingen
• Bouwsleutels kunnen worden uitgevoerd als algemene

hoofdsleutels, groepssleutels of individuele sleutels.
• Gebruikerssleutels vergrendelen de cilinders zowel voor

als na de omschakeling.
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../BAZ/... in de bestelcode
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G.SSW | Stof- en spatwaterbescherming

Toepassing
Als u sloten wilt beschermen tegen invloeden van buitenaf
in gebieden met een hoge omgevingsbelasting door bijv.
stof of spatwater.
 
Functionaliteit
Cilinders met stof- en spatwaterbescherming zijn aan de
voorzijde voorzien van twee draaibare, veerbelaste
kunststof lamellen. Deze lamellen van resistente
kunststof houden stof of spatwater buiten en zorgen er
door hun vorm voor dat de sleutel gemakkelijk in kan
worden gestoken.
 
Opmerkingen
• Bij bestelling moet(en) de zijde(n) met de beschermkap

worden opgegeven.
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../SSW-A/... in de bestelcode voor zijde A
Korte tekst .../SSW-B/... in de bestelcode voor zijde B
Korte tekst .../SSW-AB/... in de bestelcode voor zijde A en
B
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G.SWF | Zeewaterbestendig

Toepassing
Als cilinders beschermd moeten worden tegen corrosie
door zeewater.
 
Functionaliteit
Deze speciale uitvoering maakt gebruik van onderdelen
van corrosiebestendige materialen, zoals messing, brons
en roestvrij staal. Deze voldoet aan de hoogste klasse van
EN 1670 (corrosieweerstandsklasse 5, zoutsproeitest van
480 uur), voor een uitzonderlijk hoge weerstand van de
cilinders tegen corrosie.
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../SWF/... in de bestelcode



VDSA en VDSB

VDSAZ en VDSBZ
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G.VdS | Verhoogde boor- en trekbescherming volgens VdS

Toepassing
Als er voor geselecteerde deuren een hoge veiligheidseis
wordt gesteld en u inbraakbeveiliging wilt met
VdS-gecertificeerde cilinders.
 
Functionaliteit
Cilinders met VdS-certificaat bieden de hoogste
weerstand tegen mechanische aanvallen. Cilinders
volgens VdS hebben geharde stiften in de kern en de
behuizing om uitboren te voorkomen en als optie (extra Z)
een verhoogde bescherming tegen uittrekken in
combinatie met een veiligheidsbeslag.
 
Opmerkingen
• VdS-A en VdS-AZ alleen voor 5-pens cilinders
• VdS-B en VdS-BZ alleen voor 6-pens cilinders
• Cilinderbevestigingsschroef M5 x 80 (8.8)
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../VdSA/... in de bestelcode
Korte tekst .../VdSAZ/... in de bestelcode
Korte tekst .../VdSB/... in de bestelcode
Korte tekst .../VdSBZ/... in de bestelcode
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G.VK | Verzegelde kern

Toepassing
In een sluitsysteem zijn er sloten die zeer vaak worden
ontgrendeld en vergrendeld. Als de betreffende cilinders
zijn uitgerust met een slijtvaste kern, wordt de slijtage
ondanks de zware belasting aanzienlijk beperkt.
 
Functionaliteit
De cilinderkernen zijn bekleed met een nikkellaag en
gehard door een chemische reactie. Deze laag draagt
aanzienlijk bij tot de slijtagevermindering van het
sleutelkanaal in de cilinderkern – en verlengt zo de
levensduur.
 
Opmerkingen
• Deze optie is beschikbaar voor één of beide zijden van de

cilinder.
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../VK-A/... in de bestelcode bij keuze zijde A
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G.ZR | Tandrad meenemer

Toepassing
Als het vergrendelen en ontgrendelen nog gemakkelijker
moet worden gemaakt met speciale
meerpuntsvergrendelingen.
 
Functionaliteit
In het geval van de rondselcilinder is de meenemer
ontworpen als een rondsel – vergelijkbaar met een
tandwiel. Deze meenemers zijn vooral nodig voor
meervoudige vergrendelingssystemen om de kracht die op
de sleutel moet worden uitgeoefend, laag te houden.
 
Opmerkingen
• Rondsel Ø 24 mm met 10 tanden (ZR10)
• Rondsel Ø 30 mm met 18 tanden (ZR18)
 
Voor mogelijke combinaties met andere speciale functies,
zie hoofdstuk "Combinatiemogelijkheden – Speciale
functies"

Bestelsysteem
Korte tekst .../ZR10/... in de bestelcode
Korte tekst .../ZR18/... in de bestelcode
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Europrofiel cilinder
G.DZ | Dubbele cilinder, europrofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in europrofiel
De meenemer bedient de dag- en/of de nachtschoot van
het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• PXP/DZ/5/30/30/NI/SE/PXPA/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
AP2pro (AP2pro)
APN (APN)
Profil 1 (P001)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
ANS4000 (ANS4)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
HKS4000 (HKS4)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)

Type systeem
standaard
Voorgemonteerd (PRE)
Ongemonteerd (UNMONT)
Voorgemonteerd (VOM)
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G.DZ | Dubbele cilinder, europrofiel

Europrofiel cilinder

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Lengte
- Standaardlengte per zijde
5 stiften – 23,5, 27,5, 30,0, 31,5 en 35,5 mm
6 stiften – 31,5 en 35,5 mm
7 stiften – 35,5 mm
40 tot 60 mm in stappen van 5 mm
- Speciale lengte per zijde
65 mm tot 200 mm in stappen van 5 mm
(Afwijkende voorschriften zijn mogelijk)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Koppelingsfunctie
Standaardkoppeling
Cilinderslot aan beide zijden vergrendelbaar (BSZ)
Vrijloopcilinder voor schakel- of panieksloten (FZG)
Gevarensleutelfunctie (GF)

Meenemer
Standaardmeenemer
Biffar, meenemer met 2 neuzen (BIFF_2nose)
4-neus meenemer (4nose)
Tandwiel z = 10 (ZR10)
Tandwiel z = 18 (ZR18)
Universele meenemer 98-4-001 (UNIV)

Meenemerstand
0°
30°
330°

Certificaat/Norm
EN1303-B en EN1303-C (EN1303BC)
EN1303-D (EN1303D)
VdS-A (VdSA)
VdS-AZ (VdSAZ)
VdS-B (VdSB)
VdS-BZ (VdSBZ)
KM* (KM*)
SKG** (SKG**)
SKG*** (SKG***)
SAS (SAS)

Inbraakbescherming
Trekbescherming met stalen lamel (LAM)
Inbraakbescherming (AS)

Breekpunt zijde A
Breekpunt bij 11 mm, zijde A (SBS11-A)
Breekpunt bij 14 mm, zijde A (SBS14-A)
Breekpunt bij 18 mm, zijde A (SBS18-A)

Breekpunt zijde B
Breekpunt bij 11 mm, zijde B (SBS11-B)
Breekpunt bij 14 mm, zijde B (SBS14-B)
Breekpunt bij 18 mm, zijde B (SBS18-B)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Economy-uitvoering
Nee, 4 veiligheidstiften en S-vulling
Economy, geen veiligheidsstiften (E)
Economy, 4 veiligheidsstiften en E-vulling (E4S)

Schroefuitvoering
Schroefuitvoering (SCHRAUB)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)
Bouwsleutelfunctie (BAZ)

Speciale functie
Hotelfunctie, displaypen (HG)
Duplofunctie (PS)
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G.DZ | Dubbele cilinder, europrofiel

Europrofiel cilinder

Zeewaterbestendig
Zeewaterbestendig (SWF)

Stofbescherming
Stof- en spatwaterbescherming zijde A (SSW-A)
Stof- en spatwaterbescherming zijde B (SSW-B)
Stof- en spatwaterbescherming zijde A en B (SSW-AB)

Insnede zijde A
30 mm
31,5 mm
35,5 mm
40 mm

Insnede zijde B
30 mm
31,5 mm
35,5 mm
40 mm

Blind aan één zijde
Eenzijdige blinde zijde A (BL-A)
Eenzijdige blinde zijde B (BL-B)

Slijtvaste kern zijde A
Slijtvaste kern zijde A (VK-A)

Slijtvaste kern zijde B
Slijtvaste kern zijde B (VK-B)

Gefreesde zijde A
1,6 mm
Teruggefreesd 2 mm, zijde A (RG2-A)

Gefreesde zijde B
1,6 mm
Teruggefreesd 2 mm, zijde B (RG2-B)

Bevestigingsschroeven
Schroef M5x50 mm (BS_M5x50)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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Europrofiel cilinder
G.DKZ | Knopcilinder, europrofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in europrofiel. De meenemer
bedient de dag- en/of de nachtschoot van het deurslot.
De knop opent en sluit de deur van binnenuit zonder
sleutel.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld
• Ronde knop

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• PXP/DKZ/5/30/30/NI/SE/... overige cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
AP2pro (AP2pro)
APN (APN)
Profil 1 (P001)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
ANS4000 (ANS4)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
HKS4000 (HKS4)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)
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G.DKZ | Knopcilinder, europrofiel

Europrofiel cilinder

Type systeem
standaard
Voorgemonteerd (PRE)
Ongemonteerd (UNMONT)
Voorgemonteerd (VOM)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Lengte
- Standaardlengte per zijde
5 stiften – 23,5, 27,5, 30,0, 31,5 en 35,5 mm
6 stiften – 31,5 en 35,5 mm
7 stiften – 35,5 mm
40 tot 60 mm in stappen van 5 mm
- Speciale lengte per zijde
65 mm tot 200 mm in stappen van 5 mm
(Afwijkende voorschriften zijn mogelijk)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Knop zijde B
Hoekige knop (EK)
Ronde knop (RKG)
Ovale knop (OK)
Kleine ronde knop (KRK)
Freedom-knop (FK)
Freedom Easy-knop (FEK)
Ovale profielknop (OPK)
Euro-knop (EURO)
D-LINE-knop (OKD)
Paniekknop (PANIC)
HEWI-knop (DK-HK32)

Bevestiging knop
Draaiknop, vast
Draaiknop, afneembaar (DK-ABN)

Koppelingsfunctie
Standaardkoppeling
Vrijloopcilinder voor schakel- of panieksloten (FZG)

Meenemer
Standaardmeenemer
Tandwiel z = 10 (ZR10)
Tandwiel z = 18 (ZR18)
Biffar, meenemer met 2 neuzen (BIFF_2nose)
1-voudig 8 mm
1-voudig 8,7 mm
1-voudig Fullex
1-voudig AG186 (KSP)

Meenemerstand
0°
30°
330°
Standaard: 30°
Optioneel: 0° tot 360° in stappen van 15°

Certificaat/Norm
EN1303-B en EN1303-C (EN1303BC)
EN1303-D (EN1303D)
VdS-A (VdSA)
VdS-AZ (VdSAZ)
VdS-B (VdSB)
VdS-BZ (VdSBZ)
KM* (KM*)
SKG** (SKG**)
SKG*** (SKG***)
SAS (SAS)

Inbraakbescherming
Trekbescherming met stalen lamel (LAM)

Breekpunt zijde A
Breekpunt bij 11 mm, zijde A (SBS11-A)
Breekpunt bij 14 mm, zijde A (SBS14-A)
Breekpunt bij 18 mm, zijde A (SBS18-A)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)
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G.DKZ | Knopcilinder, europrofiel

Europrofiel cilinder

Economy-uitvoering
Nee, 4 veiligheidstiften en S-vulling
Economy, geen veiligheidsstiften (E)

Schroefuitvoering
Schroefuitvoering (SCHRAUB)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)
Bouwsleutelfunctie (BAZ)

Zeewaterbestendig
Zeewaterbestendig (SWF)

Stofbescherming
Stof- en spatwaterbescherming zijde A (SSW-A)

Slijtvaste kern zijde A
Slijtvaste kern zijde A (VK-A)

Gefreesde zijde A
1,6 mm
Teruggefreesd 2 mm, zijde A (RG2-A)

Bevestigingsschroeven
Schroef M5x50 mm (BS_M5x50)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)



Draaiknoppen
G.DKZ | Knopcilinder getande sleutelsystemen

Bestelcode 
korte tekst

Type Afbeelding Tekening

EK Vierkante knop 

RKG Ronde knop 

OK Ovale knop

KRK Kleine ronde knop

FK Freedom-knop

FEK Freedom Easy-knop  

OPK Knop ovaal profiel  

14

18

24.8

14
.0

15
.0

2.0

37
.6

14

32

18

24.8

X450.3

1.7
2.0

14
.0

15
.0

50
.8

 7,32

 
 42

 
 5,4154x2



Draaiknoppen
G.DKZ | Knopcilinder getande sleutelsystemen

Bestelcode 
korte tekst

Type Afbeelding Tekening

EURO EURO knop

OKD Ovale knop D-LINE

PK Paniekknop
Alleen verkrijgbaar in deze oppervlakken: 
Vernikkeld (NI) 
Messing natuurlijk (MS) 
Messing gepolijst (MP) 
Verchroomd gepolijst (CRP) 

DK-HK32 HEWI knop
Kleuren:
Rood
andere kleuren op aanvraag

Knopoppervlakken (tenzij anders vermeld): 
Vernikkeld (NI) 
Messing mat (MS) 
Messing gepolijst (MP) 
Geborsteld messing (MB) 
Verchroomd (CR) 
Verchroomd gepolijst (CRP) 
Verchroomd mat (CRM) 
Verchroomd scotch (CRS) 
Donker bruin (BD) 
Medium bruin (BM) 
Licht bruin (BH) 

37
.7

18

18
24.8

Ø 
14

.1

17

10

10

14
.0

0

25

 31,6  30 
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Europrofiel cilinder
G.HZ | Halve cilinder, europrofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in europrofiel. De meenemer
bedient de dag- en/of de nachtschoot van het deurslot.
Voor alle deuren die slechts aan één kant vergrendeld
moeten worden.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld
• Vergrendelbare neus, 45° uitstekend buiten de behuizing,

8-voudig verstelbaar. De stand van de vergrendelneus
kan telkens met 45° worden aangepast door op de
geveerde meenemerpen te drukken.

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• PXP/HZ/5/30/NI/SE/… overige cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
AP2pro (AP2pro)
APN (APN)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
ANS4000 (ANS4)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
HKS4000 (HKS4)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)
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G.HZ | Halve cilinder, europrofiel

Europrofiel cilinder

Type systeem
standaard
Voorgemonteerd (PRE)
Ongemonteerd (UNMONT)
Voorgemonteerd (VOM)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Sluitrichting
Zonder definitie
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)

Lengte
- Standaardlengtes
5 stiften – 23,5, 27,5, 30,0, 31,5 en 35,5 mm
6 stiften – 31,5, 35,5 mm
7 stiften – 35,5 mm
40 tot 60 mm in stappen van 5 mm
- Speciale lengtes
65 tot 200 mm
(Afwijkende voorschriften zijn mogelijk)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Koppelingsfunctie
Standaardkoppeling
Vrijloopcilinder voor schakel- of panieksloten (FZG)

Meenemer
Standaardmeenemer
Tandwiel z = 10 (ZR10)
Tandwiel z = 18 (ZR18)
1-voudig CAM r = 13,2
1-voudig Fullex
1-voudig AG186 (KSP)

Meenemerstand
0°
30°
45°
90°
135°
180°
225°
270°
315°
330°
FL45.0-45°
FL45.135-180°
FL90.0-90°
FL90.90-180°
FL90.180-270°
FL90.270-0°
FL180.0-180°
FL180.90-270°
FL180.180-0°
FL180.270-90°
FL225.315-180°
FL270.0-270°
FL270.90-0°
FL270.180-90°
FL270.225-135°
FL270.270-180°
FL315.225-180°
FL315.315-270°

Certificaat/Norm
EN1303-B en EN1303-C (EN1303BC)
EN1303-D (EN1303D)
VdS-A (VdSA)
VdS-AZ (VdSAZ)
VdS-B (VdSB)
VdS-BZ (VdSBZ)
KM* (KM*)
SKG** (SKG**)
SKG*** (SKG***)
SAS (SAS)

Inbraakbescherming
Inbraakbescherming (AS)

Breekpunt zijde A
Breekpunt bij 11 mm, zijde A (SBS11-A)
Breekpunt bij 18 mm, zijde A (SBS18-A)
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G.HZ | Halve cilinder, europrofiel

Europrofiel cilinder

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Economy-uitvoering
Nee, 4 veiligheidstiften en S-vulling
Economy, geen veiligheidsstiften (E)

Schroefuitvoering
Schroefuitvoering (SCHRAUB)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)
Bouwsleutelfunctie (BAZ)
Reflex

Zeewaterbestendig
Zeewaterbestendig (SWF)

Stofbescherming
Stof- en spatwaterbescherming zijde A (SSW-A)

Insnede zijde A
30 mm
31,5 mm
35,5 mm
40 mm

Slijtvaste kern zijde A
Slijtvaste kern zijde A (VK-A)

Gefreesde zijde A
Teruggefreesd 2 mm, zijde A (RG2-A)
Teruggefreesd 3,6 mm, zijde A (RG3.6-A)

Gefreesde zijde B
Teruggefreesd 1 mm, zijde B (RG1-B)

Bevestigingsschroeven
Zonder bevestigingsschroef (no_BS)
Schroef M5x25 mm (Pozidrive)
KU-schroef PA M5x30 mm (Pozi)
Schroef M5x40 mm (BS_M5x40)
Schroef M5x50 mm (BS_M5x50)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)

Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
Met bevestigingsschroef M5x6
Met bevestigingsschroef M4x6
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Europrofiel cilinder
G.DZ_TS7 | Dubbel cilinder Guard TS007, europrofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in europrofiel. De meenemer
bedient de dag- en/of de nachtschoot van het deurslot.
De cilinder is voorzien van een breekpunt, waardoor
ongewenst openen van de deur wordt voorkomen doordat
de kern van de cilinder in het slot blijft wanneer deze
wordt afgebroken en manipulatie van de cilinder van
buitenaf wordt voorkomen.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld
• Veiligheidscilinder met breekpunt
• Voldoet aan de eisen van de TS007 3-sterren norm.

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• PXP/DZ_TS7/5/30/30/NI/SE/... overige cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)

Type systeem
standaard
Voorgemonteerd (PRE)

Aantal stiften
6 stiften (6)

Lengte
- Standaardlengte per zijde
6 stiften – 35,5 mm
40 tot 60 mm in stappen van 5 mm
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G.DZ_TS7 | Dubbel cilinder Guard TS007, europrofiel

Europrofiel cilinder

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Nikkel natuurlijk (NIN)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Meenemerstand
30°
330°

Certificaat/Norm
KM*** (KM***)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Bevestigingsschroeven
Schroef M5x50 mm (BS_M5x50)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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Europrofiel cilinder
G.DKZ_TS7 | Knopcilinder Guard TS007, europrofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in europrofiel. De meenemer
bedient de dag- en/of de nachtschoot van het deurslot.
De knop opent en sluit de deur van binnenuit zonder
sleutel.
De cilinder is voorzien van een breekpunt, waardoor
ongewenst openen van de deur wordt voorkomen doordat
de kern van de cilinder in het slot blijft wanneer deze
wordt afgebroken en manipulatie van de cilinder van
buitenaf wordt voorkomen.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld
• Vierkante knop

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• PXP/DKZ_TS7/5/30/30/NI/SE/... overige cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)

Aantal stiften
6 stiften (6)

Lengte
- Standaardlengte per zijde
6 stiften – 35,5 mm
40 tot 60 mm in stappen van 5 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Nikkel natuurlijk (NIN)
Verchroomd (CR)
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G.DKZ_TS7 | Knopcilinder Guard TS007, europrofiel

Europrofiel cilinder

Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Knop zijde B
Hoekige knop (EK)
Ronde knop (RKG)
Ovale knop (OK)
Kleine ronde knop (KRK)
Freedom-knop (FK)
Freedom Easy-knop (FEK)
Ovale profielknop (OPK)
Euro-knop (EURO)
D-LINE-knop (OKD)
Paniekknop (PANIC)

Bevestiging knop
Draaiknop, vast
Draaiknop, afneembaar (DK-ABN)

Meenemerstand
30°
330°

Certificaat/Norm
KM*** (KM***)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Bevestigingsschroeven
Schroef M5x50 mm (BS_M5x50)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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Deurcilinder zonder systeem
BDZ | Blinde, dubbele cilinder, europrofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in europrofiel die geen grendel
vereisen

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Geen systeem nodig. De blinde cilinder heeft geen kern-/

insertgaten.

Leveromvang
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm

Bestelvoorbeeld
• BDZ/30/30/NI
• BDZ/15/50/CR
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Lengte
Lengtes per zijde: 15 tot 200 mm in stappen van 5 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Bevestigingsschroeven
Schroef M5x50 mm (BS_M5x50)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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Deurcilinder zonder systeem
G.BDKZ | Blinde knopcilinder, europrofiel

Toepassing
Voor alle knopcilinders die aan één kant geen sleutel nodig
hebben. De knop bedient de grendel en de vergrendeling
van het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Geen systeem nodig
• Ronde knop

Leveromvang
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• G/BDKZ/30/30/NI/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Lengte
- Standaardlengte per zijde
23,5, 27,5, 30,0, 31,5 en 35,5 mm
40 tot 75 mm in stappen van 5 mm
- Speciale lengte per zijde
80 tot 200 mm in stappen van 5 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Knop zijde B
Hoekige knop (EK)
Ronde knop (RKG)
Ovale knop (OK)
Kleine ronde knop (KRK)
Ovale profielknop (OPK)

Meenemer
Standaardmeenemer
Tandwiel z = 10 (ZR10)
Tandwiel z = 18 (ZR18)



Deurcilinder
dormakaba Getande sleutelsystemen EU

335Produktcatalogus mechanische sluitsystemen 2020Geldig van: 16.06.2021

G.BDKZ | Blinde knopcilinder, europrofiel

Deurcilinder zonder systeem

Biffar, meenemer met 2 neuzen (BIFF_2nose)
1-voudig 8 mm
1-voudig 8,7 mm
1-voudig AG186 (KSP)
1-voudig AG221 (KSP)
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Deurcilinder zonder systeem
BHZ | Blinde, halve cilinder, europrofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in europrofiel die geen grendel
vereisen

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Geen systeem nodig. De blinde cilinder heeft geen kern-/

insertgaten.

Leveromvang
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm

Bestelvoorbeeld
• BHZ/25/NI
• BHZ/55/CR
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Lengte
Lengtes per zijde: 25 tot 120 mm in stappen van 5 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Bevestigingsschroeven
Schroef M5x50 mm (BS_M5x50)
Schroef M5x65 mm (BS_M5x65)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
Schroef M5x75 mm (BS_M5x75)
Schroef M5x80 mm (BS_M5x80)
Schroef M5x85 mm (BS_M5x85)
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Deurcilinder zonder systeem
G.BHZ_DK | Halve knopcilinder, europrofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten met europrofiel die geen
vergrendeling aan één kant van de deur nodig hebben

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Geen systeem nodig

Leveromvang
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• G/BHZ_DK/30/NI/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Lengte
- Standaardlengtes
23,5, 27,5, 30,0, 31,5 en 35,5 mm
40 tot 75 mm in stappen van 5 mm
- Speciale lengtes
80 tot 115 mm in stappen van 5 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Verchroomd (CR)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Donker bruin (BD)
Medium bruin (BM)
Licht bruin (BH)

Knop zijde B
Geen knop (KK)
Hoekige knop (EK)
Ronde knop (RKG)
Ovale knop (OK)
Kleine ronde knop (KRK)
Freedom-knop (FK)
Freedom Easy-knop (FEK)
Ovale profielknop (OPK)
Euro-knop (EURO)
D-LINE-knop (OKD)
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G.BHZ_DK | Halve knopcilinder, europrofiel

Deurcilinder zonder systeem

Bevestiging knop A
Knop fix
Knop afneembaar (DK-ABN)

Meenemer
Standaardmeenemer
Tandwiel z = 10 (ZR10)
Tandwiel z = 18 (ZR18)
1-voudig AG186 (KSP)

Zeewaterbestendig
Niet zeewaterbestendig
Zeewaterbestendig (SWF)
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Deurcilinder zonder systeem
G.WCZ | WC-cilinder, europrofiel

Toepassing
Voor alle insteeksloten in europrofiel
De knop bedient de grendel van het deurslot, noodopening
van buitenaf met muntstuk of schroevendraaier

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Ronde knop

Leveromvang
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• G/WCZ/30/30/NI/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Lengte
- Standaardlengte per zijde
23,5, 27,5, 30,0, 31,5 en 35,5 mm
40 tot 75 mm in stappen van 5 mm
- Speciale lengte per zijde
80 tot 200 mm in stappen van 5 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Knop zijde B
Hoekige knop (EK)
Ronde knop (RKG)
Ovale knop (OK)
Kleine ronde knop (KRK)
Freedom-knop (FK)
Ovale profielknop (OPK)
Euro-knop (EURO)
D-LINE-knop (OKD)

Bevestiging knop
Draaiknop, vast
Draaiknop, afneembaar (DK-ABN)
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G.WCZ | WC-cilinder, europrofiel

Deurcilinder zonder systeem

Meenemer
Standaardmeenemer
1-voudig AG186 (KSP)

Knophuls
Met knophuls
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Scandinavische deurcilinder
G.OHZ_SK.2520 | Ovale halve cilinder 2520, Noorwegen

Toepassing
Voor alle insteeksloten in Scandinavisch ovaal profiel. De
vergrendelbalk bedient de grendel en/of de nachtschoot
van het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing chroom scotch en messing kern
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• PXP/OHZ_SK/2520/7/CRS/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)

Type cilinder
2520 Nordic Oval AZ (2520)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
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G.OHZ_SK.2520 | Ovale halve cilinder 2520, Noorwegen

Scandinavische deurcilinder

Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak kern
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd / Chroom (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Chroom gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Economy-uitvoering
Economy, geen veiligheidsstiften (E)
Nee, 4 veiligheidstiften en S-vulling

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)

Zeewaterbestendig
Zeewaterbestendig (SWF)

Blind aan één zijde
Eenzijdige blinde zijde A (BL-A)
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Scandinavische deurcilinder
G.OHZ_SK.2537 | Ovale halve cilinder 2537, Noorwegen

Toepassing
Voor alle insteeksloten in Scandinavisch ovaal profiel. De
vergrendelbalk bedient de grendel en/of de nachtschoot
van het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing, verchroomd messing scotch en messing kern
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld
•

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• PXP/OHZ_SK/2537/7/CRS/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)

Type cilinder
2537 Nordic Oval AZ (2537)
2537ESP Nordic Oval AZ lange vergrendelbalk (2537ESP)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
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G.OHZ_SK.2537 | Ovale halve cilinder 2537, Noorwegen

Scandinavische deurcilinder

Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak kern
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd / Chroom (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Chroom gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Economy-uitvoering
Economy, geen veiligheidsstiften (E)
Nee, 4 veiligheidstiften en S-vulling
Nee, 7 veiligheidsstiften en S-vulling (7SSK)

Schroefuitvoering
Schroefuitvoering (SCHRAUB)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)

Zeewaterbestendig
Zeewaterbestendig (SWF)

Blind aan één zijde
Eenzijdige blinde zijde A (BL-A)
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Scandinavische deurcilinder
G.OHZ_SK.2547 | Ovale halve cilinder 2547, binnencilinder, Noorwegen

Toepassing
Voor alle insteeksloten in Scandinavisch ovaal profiel. De
vergrendelbalk bedient de grendel en/of de nachtschoot
van het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing chroom scotch en messing kern
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• PXP/OHZ_SK/2547/7/CRS/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)

Type cilinder
2547 Nordic Oval IZ (2547)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
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G.OHZ_SK.2547 | Ovale halve cilinder 2547, binnencilinder, Noorwegen

Scandinavische deurcilinder

Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak kern
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd / Chroom (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Chroom gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Economy-uitvoering
Economy, geen veiligheidsstiften (E)

Schroefuitvoering
Schroefuitvoering (SCHRAUB)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)

Zeewaterbestendig
Zeewaterbestendig (SWF)

Blind aan één zijde
Eenzijdige blinde zijde A (BL-A)
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Scandinavische deurcilinder
G.OHZ_SK.2557 | Ovale halve cilinder 2557, Rokoko, Noorwegen

Toepassing
Voor alle insteeksloten in Scandinavisch ovaal profiel. De
vergrendelbalk bedient de grendel en/of de nachtschoot
van het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing chroom scotch en messing kern
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• PXP/OHZ_SK/2557/7/CRS/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)

Type cilinder
2557 Nordic Rokoko (2557)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
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G.OHZ_SK.2557 | Ovale halve cilinder 2557, Rokoko, Noorwegen

Scandinavische deurcilinder

Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak kern
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd / Chroom (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Chroom gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Economy-uitvoering
Economy, geen veiligheidsstiften (E)

Schroefuitvoering
Schroefuitvoering (SCHRAUB)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)

Zeewaterbestendig
Zeewaterbestendig (SWF)
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Scandinavische deurcilinder
G.BOHZ | Blinde ovale halve cilinder

Toepassing
Voor alle insteeksloten in ovaal profiel die geen grendel
vereisen

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Type 2520 – Ovale buitencilinder

Type 2537 – Ovale buitencilinder
Type 2547 – Ovale binnencilinder

Bestelvoorbeeld
G/BOHZ/2520/CR/ … overige cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Type cilinder
2520 (2520)
2537 (2537)
2547 (2547)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)
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Scandinavische deurcilinder
G.OHZ_SK.325 | Ovale halve cilinder 325, Zweden

Toepassing
Voor alle insteeksloten in Scandinavisch ovaal profiel. De
vergrendelbalk bedient de grendel en/of de nachtschoot
van het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing verchroomd en messing kern
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• PXP/OHZ_SK/325/7/CR/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
Profil 1 (P001)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)

Type cilinder
325 Zweden Oval AZ (325)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
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G.OHZ_SK.325 | Ovale halve cilinder 325, Zweden

Scandinavische deurcilinder

Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak kern
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd / Chroom (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Chroom gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Economy-uitvoering
Economy, geen veiligheidsstiften (E)
Nee, 7 veiligheidsstiften en S-vulling (7SSK)

Schroefuitvoering
Schroefuitvoering (SCHRAUB)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)
2 SUZ-boringen kern (2+7)
Reflex

Zeewaterbestendig
Zeewaterbestendig (SWF)
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Scandinavische deurcilinder
G.OHZ_SK.326 | Ovale halve cilinder 326, Rokoko, Zweden

Toepassing
Voor alle insteeksloten in Scandinavisch ovaal profiel. De
vergrendelbalk bedient de grendel en/of de nachtschoot
van het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing verchroomd en messing kern
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• PXP/OHZ_SK/326/7/CR/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
Profil 1 (P001)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)

Type cilinder
326 Zweden Rokoko (326)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
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G.OHZ_SK.326 | Ovale halve cilinder 326, Rokoko, Zweden

Scandinavische deurcilinder

Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak kern
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd / Chroom (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Chroom gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Economy-uitvoering
Economy, geen veiligheidsstiften (E)

Schroefuitvoering
Schroefuitvoering (SCHRAUB)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)
2 SUZ-boringen kern (2+7)
Reflex

Zeewaterbestendig
Zeewaterbestendig (SWF)

Blind aan één zijde
Niet blind aan één zijde
Eenzijdige blinde zijde A (BL-A)
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Scandinavische deurcilinder
G.OHZ_SK.327 | Ovale halve cilinder 327, met lange vergrendelbalk, Zweden

Toepassing
Voor alle insteeksloten in Scandinavisch ovaal profiel. De
vergrendelbalk bedient de grendel en/of de nachtschoot
van het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing verchroomd en messing kern
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• PXP/OHZ_SK/327/7/CR/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)

Type cilinder
327 Zweden lange vergrendelbalk (327)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
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G.OHZ_SK.327 | Ovale halve cilinder 327, met lange vergrendelbalk, Zweden

Scandinavische deurcilinder

Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak kern
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd / Chroom (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Chroom gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Economy-uitvoering
Economy, geen veiligheidsstiften (E)

Schroefuitvoering
Schroefuitvoering (SCHRAUB)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)
2 SUZ-boringen kern (2+7)
Reflex



Deurcilinder
dormakaba Getande sleutelsystemen EU

356 Produktcatalogus mechanische sluitsystemen 2020 Geldig van: 16.06.2021

Scandinavische deurcilinder
G.OHZ_SK.329 | Ovale halve cilinder 329, Rokoko, met lange vergrendelbalk, Zweden

Toepassing
Voor alle insteeksloten in Scandinavisch ovaal profiel. De
vergrendelbalk bedient de grendel en/of de nachtschoot
van het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing verchroomd en messing kern
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• PXP/OHZ_SK/329/7/CR/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)

Type cilinder
329 Zweden Rokoko lange vergrendelbalk (329)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
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G.OHZ_SK.329 | Ovale halve cilinder 329, Rokoko, met lange vergrendelbalk, Zweden

Scandinavische deurcilinder

Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak kern
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd / Chroom (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Chroom gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Economy-uitvoering
Economy, geen veiligheidsstiften (E)

Schroefuitvoering
Schroefuitvoering (SCHRAUB)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)
2 SUZ-boringen kern (2+7)
Reflex
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Union-profielcilinder
G.UDZ | Union dubbele cilinder

Toepassing
Voor alle insteeksloten in het Britse Union ovale profiel. De
meenemer bedient de dag- en/of de nachtschoot van het
deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• PXP/UDZ/5/30/30/NI/SE/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)

Lengte
- Standaardlengte per zijde
30, 31,5, 35,5 en 40 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
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G.UDZ | Union dubbele cilinder

Union-profielcilinder

Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak kern
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd / Chroom (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Chroom gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Koppelingsfunctie
Standaardkoppeling

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Economy-uitvoering
Economy, geen veiligheidsstiften (E)
Nee, 4 veiligheidstiften en S-vulling

Bevestigingsschroeven
Zonder bevestigingsschroef (no_BS)
Schroef M5x50 mm (BS_M5x50)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)



OPK
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Union-profielcilinder
G.UDKZ | Union knopcilinder

Toepassing
Voor alle insteeksloten in het Britse Union ovale profiel. De
meenemer bedient de dag- en/of de nachtschoot van het
deurslot.
De knop opent en sluit de deur van binnenuit zonder
sleutel.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld
• Ronde knop

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• PXP/UDKZ/5/30/30/NI/SE/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
AP3000 (AP3)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)

Lengte
- Standaardlengte per zijde
31,5, 35,5, 40, 45 en 50 mm
- Andere lengte zijde A
70 mm



Deurcilinder
dormakaba Getande sleutelsystemen EU

361Produktcatalogus mechanische sluitsystemen 2020Geldig van: 16.06.2021

G.UDKZ | Union knopcilinder

Union-profielcilinder

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak kern
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd / Chroom (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Chroom gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Knop zijde B
Geen knop (KK)
Hoekige knop (EK)
Ronde knop (RKG)
Ovale knop (OK)
Kleine ronde knop (KRK)
Freedom-knop (FK)
Freedom Easy-knop (FEK)
Ovale profielknop (OPK)
Euro-knop (EURO)
D-LINE-knop (OKD)

Bevestiging knop
Draaiknop, vast
Draaiknop, afneembaar (DK-ABN)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Economy-uitvoering
Economy, geen veiligheidsstiften (E)
Nee, 4 veiligheidstiften en S-vulling

Slijtvaste kern zijde A
Slijtvaste kern zijde A (VK-A)

Bevestigingsschroeven
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
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Union-profielcilinder
G.UHZ | Union halve cilinder

Toepassing
Voor alle insteeksloten in het Britse Union ovale profiel. De
meenemer bedient de dag- en/of de nachtschoot van het
deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• 1 stuk cilinderbevestigingsschroef M5 x 70 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• PXP/UHZ/5/30/NI/SE/... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)

Lengte
- Standaardlengte per zijde
30, 31,5, 35,5 en 40 mm

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
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G.UHZ | Union halve cilinder

Union-profielcilinder

Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak kern
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd / Chroom (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Chroom gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Economy-uitvoering
Economy, geen veiligheidsstiften (E)
Nee, 4 veiligheidstiften en S-vulling

Bevestigingsschroeven
Schroef M5x50 mm (BS_M5x50)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)



Meenemer voor Union-slot
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Ronde cilinders/schroefcilinders
G.SCHRZ | Schroefcilinder

Toepassing
Voor Union, Yale en Adams-Rite deursloten
De meenemer bedient de dag- en/of de nachtschoot van
het deurslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• 1-5/32 32TPI buitenschroefdraad
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld
• Lengte 25 mm alleen met 5 stiften

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies
• 1 meenemer

Bestelvoorbeeld
PXP/5/SCHRZ/NI/SE/UNION/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
AP2000 (AP2)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)

Lengte meubelcilinder
25,0
29,0
35,0
40,0
45,0



Meenemer voor Yale-slot

Meenemer voor Adams-Rite-slot
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G.SCHRZ | Schroefcilinder

Ronde cilinders/schroefcilinders

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Geborsteld messing (MB)

Meenemer
Union (UNION)
Yale (YALE)
Adams (ADAMS)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Economy-uitvoering
Economy, geen veiligheidsstiften (E)
Nee, 4 veiligheidstiften en S-vulling
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BMZ/GP/R/I voor Renz I-brievenbussen
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G.BMZ | Plaatmontagecilinder

Toepassing
Voor alle soorten behuizingen met plaatstalen deuren,
zoals brievenbussen, lockers, schakelkasten, enz.
Eenvoudige montage met bevestigingsplaat en
bevestigingsschroeven, die tevens dienen als aanslag voor
de grendel, geschikt voor deurdiktes tot 6,5 mm

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld
• Ronde rozet
• Standaardgrendel volgens tekening 210.210.701

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• 1 montageplaat
• 1 grendel
• Montage- en aanslagschroeven
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• PXP/BMZ/5/L/NI/210.210.701/RMO/SE/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
AP2pro (AP2pro)
APN (APN)
Profil 1 (P001)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
ANS4000 (ANS4)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
HKS4000 (HKS4)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)
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right door

BMZ/GP/R/II voor Renz II-brievenbussen
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G.BMZ | Plaatmontagecilinder

Type systeem
standaard
Voorgemonteerd (VOM)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Sluitrichting
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)

Oppervlak – Cilinder
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Messing gepolijst (MP)
Medium bruin (BM)

Grendels/stangen
Zonder grendel
Grendel Z210.027.701, standaardgrendel, 57 mm lang
Grendel Z210.027.702, grendel, 72 mm lang
Grendel Z210.027.705, grendel, 54 mm lang
Grendel Z210.027.710, grendel, 52,5 mm lang
Grendel Z210.027.711, grendel, 47,5 mm lang
Grendel Z210.027.712, grendel, 47,5 mm lang
Grendel Z210.027.714, grendel, 57,5 mm lang
Grendel Z210.028.710, grendel, 43 mm lang
Grendel Z210.197.701, grendel, 39 mm lang
Grendel Z210.210.704, grendel, 55 mm lang
Grendel Z210.213.701, grendel, 54 mm lang
Grendel Z210.212.701, uitvoering: SK
Grendel Z210.213.703.(H), grendel, 43 mm lang
Grendel Z210.028.712 JU-1090, voor brievenbus type Junie
I
Grendel Z210.028.707RI-1090, voor brievenbus type Renz I
Grendel Z210.028.708RII-1090, voor brievenbus type Renz
II
Grendel ZG028717/1, grendel, 37,8 mm lang
Grendel ZG201754, BM-cilinder voor noodsleutelkast
Grendel ZG210701, grendel, 53 mm lang
Grendel ZG027703, uitvoering: EVN-type 3

Grendelbevestiging
Grendel gemonteerd (RMO)
Grendel los (RLO)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)
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G.BMZ | Plaatmontagecilinder

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)

Speciale functie
Kinderkliniek (KIKL)

Zeewaterbestendig
Zeewaterbestendig (SWF)

Bescherming tegen weersinvloeden
Beschermklep (SKL)
Met beschermflap Z (SKLZ)
Met beschermflap BB (SKLBB)

Montagetype toebehoren
Toebehoren gemonteerd (ZMO)
Toebehoren los (ZLO)

Rozetten
Zonder rozet (O_RO)
Ronde rozet BMZ (R_RO)
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G.BMZ | Riegel
Benennung / Bestellcode Abm. A Maßzeichnung
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Benennung / Bestellcode Abm. A Maßzeichnung
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Befestigungsbleche für BMZ
Benennung / Bestellcode Abm. A Maßzeichnung



Met weerbeschermkap

1 uittrekpositie (verticaal) en 1 microschakelaar (90°) (SZ1)
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G.BMZ1 | Plaatmontagecilinder 1

Toepassing
Voor alle soorten behuizingen met plaatstalen deuren,
zoals brievenbussen, lockers, schakelkasten, enz.
Eenvoudige montage met bevestigingsplaat en
bevestigingsschroeven, die tevens dienen als aanslag voor
de grendel, geschikt voor deurdiktes tot 15 mm

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld
• Standaardgrendel volgens tekening 210.201.701

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• 1 zeskantmoer voor bevestiging in de deur
• 1 grendel met stelmoer
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
•
PXP/BMZ1/5/L/NI/Z210.201.701/RMO/SE/ …
cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
AP2pro (AP2pro)
APN (APN)
Profil 1 (P001)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
ANS4000 (ANS4)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
HKS4000 (HKS4)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)



2 uittrekposities (verticaal en 90°) en 2 microschakelaars (SZ2)

BMZ1 met stofkap
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G.BMZ1 | Plaatmontagecilinder 1

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Sluitrichting
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Medium bruin (BM)

Grendels/stangen
Zonder grendel
Met grendel Z210.023.701
Grendel Z210.023.702, grendel, 37,5 mm lang
Grendel Z210.023.704, grendel, 40 mm lang
Grendel Z210.023.705, grendel, 34 mm lang
Grendel Z210.023.708, grendel, 48 mm lang
Grendel Z210.200.705, grendel, 50 mm lang
Grendel Z210.201.7A05, Art.: 1091GP/SO/EVN
Grendel Z210.201.701, 60,5 mm lang
Grendel Z210.201.702, grendel, 39 mm lang
Grendel Z210.201.703, grendel, 60,5 mm lang
Grendel Z210.201.713, voor Wertheim liften en roltrappen
Grendel Z210.201.714, grendel, 59 mm lang
Grendel Z210.201.715, grendel, 60 mm lang
Grendel Z210.201.716, grendel, 35 mm lang
Grendel Z210.201.719, grendel, 60 mm lang
Grendel Z210.201.726, grendel, 43 mm lang
Grendel Z210.201.730, grendel, 45 mm lang
Grendel Z210.201.738, grendel, 58 mm lang
Grendel Z210.201.747RI-1091, voor brievenbus type Renz I
Grendel Z210.201.798, App.-Nr.: 206.A00.0297
Grendel Z210.201.780
Grendel Z210.201.785, grendel, 75 mm lang
Grendel Z210.201.788, grendel, 41 mm lang
Grendel Z210.201.788/1, grendel, 41 mm lang
Grendel Z210.201.743JUI-1091, voor brievenbus type Junie
I
Grendel Z210.201.742JUII-1091, voor brievenbus type Junie
II
Grendel Z210.201.748RII-1091, voor brievenbus type Renz II



Sleutelschakelaar met 1 uittrekpositie (SZ1 )

Sleutelschakelaar met 2 uittrekposities (SZ2)

Cilinder met schakelhouder AG004
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G.BMZ1 | Plaatmontagecilinder 1

Grendelbevestiging
Grendel gemonteerd (RMO)
Grendel los (RLO)

Sleuteluittrekpositie
Schakelcilinder 1 (SZ1)
Schakelcilinder 2 (SZ2)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)

Zeewaterbestendig
Zeewaterbestendig (SWF)

Bescherming tegen weersinvloeden
Beschermklep (SKL)

Ingebouwd/Gemonteerd
standaard
Ingebouwd in sleuteldepot SD
Ingebouwd in HBFA (HBFA)
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G.BMZ1_KP | Plaatmontagecilinder 1, klein profiel

Toepassing
Voor alle soorten behuizingen met plaatstalen deuren,
zoals brievenbussen, lockers, schakelkasten, enz.
Eenvoudige montage met bevestigingsplaat en
bevestigingsschroeven, die tevens dienen als aanslag voor
de grendel, geschikt voor deurdiktes tot 15 mm

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• 1 zeskantmoer voor bevestiging in de deur
• 1 grendel met stelmoer
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• SYST/BMZ1_KP/5/L/NI/Z210.023.701/RMO/ …

cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
AP2000 (SYST)

Aantal stiften
4 stiften (4)
5 stiften (5)

Sluitrichting
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)

Grendels/stangen
Zonder grendel
Met grendel Z210.023.701
Grendel Z210.023.702, grendel, 37,5 mm lang
Grendel Z210.023.704, grendel, 40 mm lang
Grendel Z210.023.705, grendel, 34 mm lang
Grendel Z210.023.708, grendel, 48 mm lang
Grendel Z210.200.705, grendel, 50 mm lang
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G.BMZ1_KP | Plaatmontagecilinder 1, klein profiel

Grendel Z210.201.701, 60,5 mm lang
Grendel Z210.201.702, grendel, 39 mm lang
Grendel Z210.201.703, grendel, 60,5 mm lang
Grendel Z210.201.713, voor Wertheim liften en roltrappen
Grendel Z210.201.714, grendel, 59 mm lang
Grendel Z210.201.715, grendel, 60 mm lang
Grendel Z210.201.716, grendel, 35 mm lang
Grendel Z210.201.719, grendel, 60 mm lang
Grendel Z210.201.726, grendel, 43 mm lang
Grendel Z210.201.730, grendel, 45 mm lang
Grendel Z210.201.738, grendel, 58 mm lang
Grendel Z210.201.747RI-1091, voor brievenbus type Renz I
Grendel Z210.201.780
Grendel Z210.201.785, grendel, 75 mm lang
Grendel Z210.201.788, grendel, 41 mm lang
Grendel Z210.201.788/1, grendel, 41 mm lang
Grendel Z210.201.743JUI-1091, voor brievenbus type Junie
I
Grendel Z210.201.742JUII-1091, voor brievenbus type Junie
II
Grendel Z210.201.748RII-1091, voor brievenbus type Renz II

Grendelbevestiging
Grendel gemonteerd (RMO)
Grendel los (RLO)
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Z210.201.701, Standard
Z210.023.702
Z201.023.704
Z210.201.726
Z210.201.730
Z210.023.708
Z201.200.705
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Regenbescherming AG005
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G.VHZ.45 | Hangslot 45

Toepassing
Geschikt voor universeel gebruik binnen en buiten

Standaarduitvoering
• Behuizing van messing verchroomd
• Kern van messing vernikkeld
• Geharde of roestvrij stalen beugel
• Beugeldiameter 8 mm
• Openen en vergrendelen van de beugel met de sleutel
• Sleutel van nieuwzilver met hoekkop

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
• PXP/VHZ/45/5/CR/30/HS/SE/... cilinderopties
 
 
Zie de opties hieronder:

Vertaling
ontbreekt

Beugelb
reedte

Beugeluitvoering Type cilinder

30 mm
70 mm

24 mm Beugel van
gehard staal
(HS)

Behuizing 45
mm breed (45)

30 mm
70 mm

24 mm Roestvrij stalen
(RF)

Behuizing 45
mm breed (45)

Technisch systeem
pextra (PX)
AP2000 (SYST)
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
HKS4000 (HKS4)
ANS4000 (ANS4)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)
APN (APN)
pextra+ (PXP)
ESP (ESP)
AP2pro (AP2pro)
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G.VHZ.45 | Hangslot 45

Type cilinder
Behuizing 45 mm breed (45)

Type systeem
standaard
Voorgemonteerd (VOM)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)

Oppervlak – Cilinder
Verchroomd (CR)

Beugellengte
30
70

Beugeluitvoering
Beugel van gehard staal (HS)
Beugel roestvrij stalen (RF)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)

Stofbescherming
Stof- en spatwaterbescherming zijde A (SSW-A)

Speciale stift
Centreerpen (SG)

Toepassing/Tekening
Regenbescherming (AG005)



5 stiften

6 stiften

Meubelcilinders en -sloten
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G.MZ.1080 | Meubelcilinder 1080

Toepassing
Voor meubelsloten van de series 1345 en 2345. De
meenemer bedient het sluitmechanisme van het
meubelslot van buitenaf.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Met meenemer

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/MZ/1080/5/26,5/NI/M1345/SE … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
AP2pro (AP2pro)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
AP3000 (AP3)

Type cilinder
1080 (1080)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)

Sluitrichting
Zonder definitie

Lengte meubelcilinder
26,5
31,5
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G.MZ.1080 | Meubelcilinder 1080

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)

Meenemer
Meenemer 1345 210.000.705 (M1345)
Meenemer 2345 210.010.708 (M2345)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)
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G.MZ.1350 | Meubelcilinder 1080 voor 1350

Toepassing
Voor meubelsloten van de serie 1350. De meenemer 1350
bedient het sluitmechanisme van het meubelslot van
buitenaf.
De sluitrichting kan worden gekozen.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Met meenemer

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/MZ/1350/5/R/27/MS/M1350/SE/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Type cilinder Sluitbewegingen Sluitrichting
1080 voor 1350 Zonder definitie
1350 Lade (S)

Sluitrichting
rechts (R)
Sluitrichting
links (L)

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
AP2pro (AP2pro)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
AP3000 (AP3)

Type cilinder
1350 (1350)
1080 voor 1350 (1080_1350)
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G.MZ.1350 | Meubelcilinder 1080 voor 1350

Type systeem
standaard
Ongemonteerd (UNMONT)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Sluitrichting
Zonder definitie
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)

Lengte meubelcilinder
27,0
31,5
36,5
41,5
46,5

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)
Medium bruin (BM)

Meenemer
Meenemer 1350, 2 pennen (M1350)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)



Cilinder voor espanjoletslot serie 2345

Cilinder met 5 stiften voor serie 2345

Cilinder met 6 stiften voor serie 2345

Meubelcilinders en -sloten
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G.MZ.2345 | Meubelcilinder 1080 voor 2345

Toepassing
Voor meubelsloten van de serie 2345. De meenemer 2345
bedient het sluitmechanisme van het meubelslot van
buitenaf.
De sluitrichting kan worden gekozen.

Standaarduitvoering
• Messing behuizing of met nikkel oppervlak
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Met meenemer

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Meenemer
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/MZ/2345/5/R/26,5/NI/M2345/SE/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
AP2pro (AP2pro)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
AP3000 (AP3)

Type cilinder
2345 (2345)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)

Sluitrichting
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)
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G.MZ.2345 | Meubelcilinder 1080 voor 2345

Lengte meubelcilinder
26,5
31,5

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)

Meenemer
Meenemer 2345 210.010.708 (M2345)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)
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G.MZ.1095 | Meubelcilinderslot, voor schuifdeuren

Toepassing
Drukcilinder voor schuifdeuren van allerlei meubels

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Rozet
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/MZ/1095_1/D24/6/NI/SE/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Type cilinder Aantal stiften Type diameter
1095 5 stiften (5) 22 (D22)
1095.1 5 stiften (5)

6 stiften (6)
7 stiften (7)

Diameter 24 mm (D24)

1095.1.Glas 5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Diameter 24 mm (D24)

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
AP2pro (AP2pro)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)

Type cilinder
1095 (1095)
1095.1 (1095_1)
1095.1.Glas (1095_1_GLAS)
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G.MZ.1095 | Meubelcilinderslot, voor schuifdeuren

Type diameter
22 (D22)
Diameter 24 mm (D24)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
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G.MZ.1335 | Meubelcilinderslot 1335

Toepassing
Vergrendelt alle lades van kantoormeubelen vanaf de
zijkant.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Cilinderdiameter 24 mm

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Rozet
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/MZ/1335/D24/6/NI/SE/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
AP2pro (AP2pro)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)

Type cilinder
1335 (1335)

Type diameter
Diameter 24 mm (D24)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
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G.MZ.1335 | Meubelcilinderslot 1335

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
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G.MZ.1336 | Meubelcilinderslot 1336

Toepassing
Vergrendelt alle lades van kantoormeubelen vanaf de
zijkant.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Cilinderdiameter 24 mm

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Rozet
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/MZ/1336/D24/6/NI/SE/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
AP2pro (AP2pro)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)

Type cilinder
1336 (1336)

Type diameter
Diameter 24 mm (D24)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
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G.MZ.1336 | Meubelcilinderslot 1336

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
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G.MZ.ASS | Meubelcilinder ASS

Toepassing
Voor meubelsloten van de ASS-serie. De meenemer
bedient het vergrendelingsmechanisme in het meubelslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Cilinderdiameter 24 mm

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
SYST/MZ/ASS/5/26,5/NI/SE/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
AP2pro (AP2pro)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
AP3000 (AP3)

Type cilinder
ASS MZ (ASS)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)

Lengte meubelcilinder
26,5
31,5
36,5
41,5
51,5
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G.MZ.ASS | Meubelcilinder ASS

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd mat (CRM)
Messing gepolijst (MP)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)
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G.MZ.440_Z | Meubelknop 440.Z met halve cilinder

Toepassing
Bruikbaar voor het ASS-meubelprogramma en
meubelespanjoletten.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Halve cilinder in europrofiel
• Spindel 7 mm

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
SYST/MZ/440_Z/5/NI/SE/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
AP2pro (AP2pro)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
AP3000 (AP3)

Type cilinder
440.Z. (440_Z)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)
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G.MZ.440_Z | Meubelknop 440.Z met halve cilinder

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
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G.MZ.3561_24102 | Meubelknop 3561

Toepassing
Bruikbaar voor ASS-aanslag- en grendelsloten en
ASS-espanjoletsloten met vergrendelfunctie

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Spindel 7 mm

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
SYST/MZ/3561_24102/5/NI/SE/ … extra opties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
AP2pro (AP2pro)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
AP3000 (AP3)

Type cilinder
3561.24102 (3561_24102)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)



Type 1050 KP

Type 1070 KP

Type 1050
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G.MZ_KP.1050/1070 | Meubelcilinder 1050 of 1070, klein profiel

Toepassing
Voor meubelsloten van de series 1345, 1350 en 2345. De
meenemer bedient het sluitmechanisme van het
meubelslot van buitenaf.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Met meenemer
• Klein profiel

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
SYST/MZ_KP/1050/D18/4/17/NI/M1345 … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Type diameter Inbouwlengte Type cilinder
18 (D18) 17, 22, 23, 27, 32, 37, 42 mm 1050 (1050)
22 (D22) 22, 23, 27, 32, 37, 42, 47

mm
1070 (1070)

Technisch systeem
AP2000 (SYST)

Type cilinder
1050 (1050)
1070 (1070)

Type diameter
18 (D18)
22 (D22)

Aantal stiften
4 stiften (4)
5 stiften (5)

Sluitrichting
Zonder definitie



Type 1070
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G.MZ_KP.1050/1070 | Meubelcilinder 1050 of 1070, klein profiel

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)

Meenemer
Meenemer 1345 210.000.705 (M1345)
Meenemer 2345 210.010.708 (M2345)
Meenemer 1350, 2 pennen (M1350)
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G.MZ_KP.1350 | Meubelcilinder 1050/1070 voor 1350, klein profiel

Toepassing
Voor meubelsloten van de serie 1350. De meenemer 1350
bedient het sluitmechanisme van het meubelslot van
buitenaf.
De sluitrichting kan worden gekozen.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Met meenemer
• Klein profiel

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
SYST/MZ_KP/1350/D18/5/R/27/NI/M1350 ... cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
AP2000 (SYST)

Type cilinder
1350 (1350)

Type diameter
18 (D18)
22 (D22)

Aantal stiften
4 stiften (4)
5 stiften (5)

Sluitrichting
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)

Lengte meubelcilinder
23,0
27,0
32,0
37,0
42,0
47,0
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G.MZ_KP.1350 | Meubelcilinder 1050/1070 voor 1350, klein profiel

52,0
57,0
62,0
67,0

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)

Meenemer
Meenemer 1350, 2 pennen (M1350)
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G.MZ_KP.2345 | Meubelcilinder 1050/1070 voor 2345, klein profiel

Toepassing
Voor meubelsloten van de serie 2345. De meenemer 2345
bedient het sluitmechanisme van het meubelslot van
buitenaf.
De sluitrichting kan worden gekozen.

Standaarduitvoering
• Behuizing van messing, vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Met meenemer
• Klein profiel

Leveromvang
• 2 sleutels met vierkante kop
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
SYST/MZ_KP/2345/D18/5/R/27/NI/M2345 … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
AP2000 (SYST)

Type cilinder
2345 (2345)

Type diameter
18 (D18)
22 (D22)

Aantal stiften
4 stiften (4)
5 stiften (5)

Sluitrichting
Sluitrichting rechts (R)
Sluitrichting links (L)

Lengte meubelcilinder
22,0
27,0
32,0
37,0
42,0
47,0
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G.MZ_KP.2345 | Meubelcilinder 1050/1070 voor 2345, klein profiel

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)

Meenemer
Meenemer 2345 210.010.708 (M2345)
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G.MZ_KP.1095 | Meubelcilinderslot, voor schuifdeuren, klein profiel

Toepassing
Drukcilinder voor schuifdeuren van allerlei meubels

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Klein profiel

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Rozet
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
SYST/MZ_KP/1095/D18/4/NI … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
AP2000 (SYST)

Type cilinder
1095 (1095)

Type diameter
18 (D18)

Aantal stiften
4 stiften (4)

Sluitrichting
Zonder definitie

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
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G.MZ_KP.1335 | Meubelcilinderslot, voor bureaus, klein profiel

Toepassing
Vergrendelt alle lades van kantoormeubelen vanaf de
zijkant.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Klein profiel

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Rozet
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Inbouwlengte
24 mm

Bestelvoorbeeld
SYST/MZ_KP/1335/D22/4/NI/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
AP2000 (SYST)

Type cilinder
1335 (1335)

Type diameter
22 (D22)

Aantal stiften
4 stiften (4)

Sluitrichting
Zonder definitie

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
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G.MZ_KP.1336 | Meubelcilinderslot, voor bureaus, klein profiel

Toepassing
Vergrendelt alle lades van kantoormeubelen vanaf de
zijkant.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Klein profiel

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Rozet
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Inbouwlengte
24 mm

Bestelvoorbeeld
SYST/MZ_KP/1336/D22/4/NI/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
AP2000 (SYST)

Type cilinder
1336 (1336)

Type diameter
22 (D22)

Aantal stiften
4 stiften (4)
5 stiften (5)

Sluitrichting
Zonder definitie

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
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G.MZ_KP.ASS | Meubelcilinder ASS, klein profiel

Toepassing
Voor meubelsloten van de ASS-serie. De meenemer
bedient het vergrendelingsmechanisme in het meubelslot.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Cilinderdiameter 22 mm
• Klein profiel

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
SYST/MZ_KP/ASS/D22/5/27/NI/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
AP2000 (SYST)

Type cilinder
ASS MZ (ASS)

Type diameter
22 (D22)

Aantal stiften
4 stiften (4)
5 stiften (5)

Sluitrichting
Zonder definitie

Lengte meubelcilinder
23,0
27,0
32,0
37,0
42,0
47,0
52,0
57,0
62,0
67,0



Meubelcilinders en -sloten
dormakaba Getande sleutelsystemen EU

411Produktcatalogus mechanische sluitsystemen 2020Geldig van: 16.06.2021

G.MZ_KP.ASS | Meubelcilinder ASS, klein profiel

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)
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G.MZ_KP.3541_24102 | Meubelknop 3541, klein profiel

Toepassing
Bruikbaar voor ASS-aanslag- en grendelsloten en
ASS-espanjoletsloten met vergrendelfunctie

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Spindel 7 mm

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
SYST/MZ_KP/3541_24102/4/NI/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
AP2000 (SYST)

Type cilinder
3541.24102 (3541_24102)

Aantal stiften
4 stiften (4)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
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ASS/3515/24002 | Knop, zonder sluitfunctie

Toepassing
Bruikbaar voor ASS-aanslag- en grendelsloten en
ASS-espanjoletsloten De knoppen zijn vast en hebben
geen vergrendelfunctie.

Standaarduitvoering
• Diameter 37 mm met 2 verzonken handgrepen
• Knop van vernikkeld metaal
• Centreerinsert ø 24 mm
• Geschikt voor materiaaldiktes van 16 tot 28 mm

Leveromvang
• Knop (met montageschroef voor ASS.3515)

Bestelvoorbeeld
ASS/3515/24002



Type ASS.3567.24002
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ASS/35xx/24002 | Knop, zonder sluitfunctie

Toepassing
Bruikbaar voor ASS-aanslag- en grendelsloten en
ASS-espanjoletsloten De knoppen zijn draaibaar en
hebben geen vergrendelfunctie.

Standaarduitvoering
• Knop van vernikkeld metaal
• Centreerinsert ø 24 mm
• Geschikt voor materiaaldiktes van 16 tot 28 mm
• Gat ø 24 mm

Inbouwlengte
38,5 mm

Bestelvoorbeeld
ASS/3513/24002 – Diameter 36 mm met twee verzonken
handgrepen
ASS/3567/24002 – Diameter 42 mm met één verzonken
handgreep die omlaag gericht is
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MES/545/NI/EU | Meubel-espanjoletslot 545

Toepassing
Voor kastdeuren met nachtschoot en espanjoletten

Standaarduitvoering
• Slotkast van vernikkeld plaatstaal
• Doornmaat 25 mm
• Links en rechts instelbaar
• Vastschroeven van binnenuit (schroeven niet

meegeleverd)
• Euroslot
• Afmetingen: 60 x 44 x 15 mm

Leveromvang
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
MES/545/NI/EU

Accessoires
MSL/EU/X/NI – Vernikkelde sleutel
MSL/EU/X/BM – Sleutel bruin middel
MSL/EU/X/VM – Messing sleutel
MSL/EU/X/S – Sleutel zwart
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MAS/470/EU | Meubelaanslagslot 470

Toepassing
Universeel te gebruiken voor alle soorten meubels,
eenvoudige montage in alle richtingen op het
meubeloppervlak met vier schroeven (niet meegeleverd)

Standaarduitvoering
• Slotkast van vernikkeld plaatstaal
• Euroslot
• Afmetingen: 65 x B x 10 mm

Leveromvang
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
MAS/470/EU/20/NI – Doornmaat 25 mm, breedte 40
mm
MAS/470/EU/25/NI – Doornmaat 25 mm, breedte 45 mm
MAS/470/EU/30/NI – Doornmaat 30 mm, breedte 50
mm
MAS/470/EU/35/NI – Doornmaat 35 mm, breedte 55 mm
MAS/470/EU/40/NI – Doornmaat 40 mm, breedte 60
mm

Accessoires
MSL/EU/X/NI – Vernikkelde sleutel
MSL/EU/X/BM – Sleutel bruin middel
MSL/EU/X/VM – Messing sleutel
MSL/EU/X/S – Sleutel zwart

Technisch systeem
Zonder systeem (K00)

Doornmaat (mm)
20
25
30
35
40
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FENSTERGRIFF.3495 | Venstergreep 3495, voor europrofiel halve cilinder

Toepassing
Universeel geschikt voor ramen en balkon- of
terrasdeuren. De handgreep wordt vergrendeld door de
halve cilinder in te drukken en geopend door de sleutel te
draaien.

Standaarduitvoering
• Aluminium geanodiseerd
• Ontworpen voor de inbouw van een halve cilinder in het

europrofiel (niet bij de levering inbegrepen, zie hoofdstuk
Deurcilinder)

• Meenemerstand 0°
• In sluitsystemen integreerbaar
• Spindel, 7 mm vierkant

Leveromvang
• 1 cilinderbevestigingsschroef M5

Inbouwlengte
182 mm

Bestelvoorbeeld
RAAMHENDEL/3495 – F2 – Geanodiseerd aluminium
RAAMHENDEL/3495 – F3 – Aluminium, geanodiseerd
messing
RAAMHENDEL/3495 – F4 – Aluminium, brons
geanodiseerd
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Accessoires voor meubelsloten MZU

Bestellcode Beschreibung Bild Zeichnung

MZU/735/BO/600
2011664602

Vergrendelingsstang voor MZ/1335 met 2 bouten
600 mm lang
Wit gegalvaniseerd
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MZU.736L.600
2011042021

Vergrendelingsstang voor 1336 met 2 gaten
600 mm lang
Wit gegalvaniseerd
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MZU/735STF
201664603

Lussen voor 1335

MZU.736.SCH
2011042048

Lussen voor 1336

Borgpennen met klemschroef en tandveerring

MZU/735/SPS/8
2011664604

Borgpennen met klemschroef en tandveerring

MZU/735/SPS/12
2011664605

Borgpennen met klemschroef en tandveerring

MZU/735/SPS/25
2011664606

Borgpennen met klemschroef en tandveerring

Rozetten voor meubelcilinders
 

2011281824
Rozet, rond, voor meubelcilinder, ID 18 mm/AD 24 mm
 

G/ROZET/MZ/18/24/
MS
2011281867

Rozet, rond, voor meubelcilinder, ID 18 mm/AD 24 mm
 

G/ROZET/MZ/18/24/
MP
2011281891

Rozet, rond, voor meubelcilinder, ID 18 mm/AD 24 mm
 

G/ROZET/MZ/22/30/NI
2011281832

Rozet, rond, voor meubelcilinder, ID 22 mm/AD 30 mm
 

G/ROZET/MZ/22/30/
MS
2011281875

Rozet, rond, voor meubelcilinder, ID 22 mm/AD 30 mm
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Accessoires voor meubelsloten MZU

Bestellcode Beschreibung Bild Zeichnung

G/ROZET/MZ/24/32/NI
2011281840

Rozet, rond, voor meubelcilinder, ID 24 mm/AD 32 mm
 

G/ROZET/MZ/24/32/
MS
2011281883

Rozet, rond, voor meubelcilinder, ID 24 mm/AD 32 mm
 

G/ROZET/MZ/24/32/
MP
2011281913

Rozet, rond, voor meubelcilinder, ID 24 mm/AD 32 mm
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G.AZ.D24 | Buitencilinder, diameter 24 mm

Toepassing
Voor bijzetsloten van de 1200 serie
De aandrijfarm bedient de nachtschoot van het slot van
buitenaf.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Voor deurdikte 28 tot 83 mm
• Nachtschoot 65 mm lang, kan ter plaatse op lengte

worden gemaakt.
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• 2 bevestigingsschroeven M5 x 40 mm
• Ronde rozet
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/AZ/D24/5/MP/SE/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
AP2pro (AP2pro)
APN (APN)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
ANS4000 (ANS4)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
HKS4000 (HKS4)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)

Type diameter
Diameter 24 mm (D24)
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G.AZ.D24 | Buitencilinder, diameter 24 mm

Type systeem
standaard
Ongemonteerd (UNMONT)
Voorgemonteerd (VOM)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Certificaat/Norm
SAS (SAS)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Economy-uitvoering
Nee, 4 veiligheidstiften en S-vulling
Economy, geen veiligheidsstiften (E)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)

Zeewaterbestendig
Zeewaterbestendig (SWF)

Slijtvaste kern zijde A
Slijtvaste kern zijde A (VK-A)

Rozetten
Zonder rozet (O_RO)
Ronde rozet AZ (RRAZ)

Bevestigingsschroeven
Schroef M5x40 mm (BS_M5x40)
Schroef M5x50 mm (BS_M5x50)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
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G.AZ.D29 | Buitencilinder, diameter 29 mm

Toepassing
Voor bijzetsloten van de 1210 serie
De aandrijfarm bedient de nachtschoot van het slot van
buitenaf.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Voor deurdikte 28 tot 83 mm
• Nachtschoot 65 mm lang, kan ter plaatse op lengte

worden gemaakt.
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• 2 bevestigingsschroeven M5 x 40 mm
• Ronde rozet
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/AZ/D29/5/MP/SE/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
AP2pro (AP2pro)
APN (APN)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
ANS4000 (ANS4)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
HKS4000 (HKS4)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)
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G.AZ.D29 | Buitencilinder, diameter 29 mm

Type diameter
Diameter 24 mm (D24)
Diameter 29 mm (D29)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Schroefdraadgat
Boring standaard
Versie UK (midden)

Certificaat/Norm
SAS (SAS)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Economy-uitvoering
Nee, 4 veiligheidstiften en S-vulling
Economy, geen veiligheidsstiften (E)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)

Zeewaterbestendig
Zeewaterbestendig (SWF)

Slijtvaste kern zijde A
Slijtvaste kern zijde A (VK-A)

Rozetten
Zonder rozet (O_RO)
Ronde rozet AZ (RRAZ)
Vierkante rozet AZ (ERAZ)

Bevestigingsschroeven
Schroef M5x40 mm (BS_M5x40)
Schroef M5x50 mm (BS_M5x50)
Schroef M5x70 mm (BS_M5x70)
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Toebehoren voor buitencilinders

Bestellcode Beschreibung Bild Zeichnung

K/ROZET/1007/NI
2011728988

Rozet, tekeningnummer 1007-11
Geschikt voor buitencilindertypes 1007 en 89-4-007
Materiaal: nikkel, verkrijgbaar in alle standaardoppervlakken
Geef het oppervlak aan op het einde van de bestelcode.
Bestelvoorbeeld ROSETTE.1007.NI

K/ROZET/1007/MS
2011728989

Oppervlak: Messing

K/ROZET/1007/CR
2011728991

Verchroomd

K/ROZET/1007/MP
2011728990

Messing gepolijst

K/ROZET/1007/BD
2030005486

Donkerbruin

ZUST.18.R.29.NI
2011059560

Diameter 29 mm

ZUST/18/R/29/MP
2011062545

Diameter 29 mm

ZUST/18/E/NI
2011008494

Vernikkeld

ZUST/18/E/VM
2011044148

Messing

ZUST/18/E/PAT
2011044415

Gepatineerd
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G.AZ.AG012 | Buitencilinder AG012, Lekov

Toepassing
Buitencilinder, compatibel met extra CISA-sloten
De aandrijfarm bedient de nachtschoot van het slot van
buitenaf.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
SYST/AZ/AG012/D33/5/NI/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
AP2000 (SYST)

Type cilinder
AG012 Lekov (AG012)

Type diameter
Diameter 33 mm (D33)

Aantal stiften
5 stiften (5)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
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G.AZ.AG036 | Buitencilinder AG036, CISA

Toepassing
Buitencilinder voor CISA-ESPE bijzetsloten (CISA
ZG111205)
De aandrijfarm bedient de nachtschoot van het slot van
buitenaf.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Nachtschoot 65 mm lang, kan ter plaatse op lengte

worden gemaakt.
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Nachtschoot
• Afstandshuls
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/AZ/AG036/D24/5/NI/SE/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
AP2pro (AP2pro)
APN (APN)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
ANS4000 (ANS4)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
HKS4000 (HKS4)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)

Type cilinder
AG036 CISA ZG111205 (AG036)
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G.AZ.AG036 | Buitencilinder AG036, CISA

Type diameter
Diameter 24 mm (D24)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Verchroomd (CR)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Donker bruin (BD)
Medium bruin (BM)
Licht bruin (BH)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)

Speciale stift
Centreerpen (SG)

Hulsen
Zonder huls
Met huls, 25,5 mm
Met huls, 40 mm
Met huls, 45 mm
Met huls, 50 mm
Met huls, 60 mm
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G.AZ.AG047 | Buitencilinder AG047, Zeiss IKON

Toepassing
Excentrisch buitencilinder voor extra Zeiss-Ikon sloten
De aandrijfarm bedient de nachtschoot van het slot van
buitenaf.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld
• Nachtschoot 65 mm lang, kan ter plaatse op lengte

worden gemaakt.

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• 2 bevestigingsschroeven M5 x 50 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/AZ/AG047/D29/5/NI/SE/ … cilinderopties
 
 
Zie de opties hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
AP2pro (AP2pro)
APN (APN)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
HKS4000 (HKS4)
ANS3000 (ANS3)
ANS4000 (ANS4)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)

Type cilinder
AG047 Zeiss Ikon (AG047)

Type diameter
Diameter 29 mm (D29)



Buitencilinder
dormakaba Getande sleutelsystemen EU

429Produktcatalogus mechanische sluitsystemen 2020Geldig van: 16.06.2021

G.AZ.AG047 | Buitencilinder AG047, Zeiss IKON

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Verchroomd (CR)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Donker bruin (BD)
Medium bruin (BM)
Licht bruin (BH)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Speciale stift
Centreerpen (SG)

Rozetten
Zonder rozet (O_RO)
Ronde rozet (RRO)
Ovale rozet (OVR)



Buitencilinder
dormakaba Getande sleutelsystemen EU

430 Produktcatalogus mechanische sluitsystemen 2020 Geldig van: 16.06.2021

G.AZ.AG083 | Buitencilinder AG083, ABUS

Toepassing
Voor ABUS-Pfaffenhain bijzetsloten
De aandrijfarm bedient de nachtschoot van het slot van
buitenaf.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Met meenemer
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/AZ/AG083/D23/5/NI/SE/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
AP2pro (AP2pro)
APN (APN)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
ANS4000 (ANS4)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
HKS4000 (HKS4)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)

Type diameter
Diameter 23 mm (D23)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
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G.AZ.AG083 | Buitencilinder AG083, ABUS

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Speciale stift
SFS
Centreerpen (SG)
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G.IZ | Binnencilinder, diameter 32 mm

Toepassing
Voor bijzetsloten van de 1200 en 1210 serie
De binnencilinder vervangt de knop op de sluitkast aan de
binnenzijde van de deur.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Diameter behuizing 32 mm

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/IZ/5/NI/SE/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
AP3000 (AP3)

Serie deurslot/bijzetslot
Geen slot
1206 (1206)
1207 (1207)
1216 (1216)
1217 (1217)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)
Donker bruin (BD)
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G.IZ | Binnencilinder, diameter 32 mm

Oppervlak bijzetslot
Verchroomd / Chroom (CR)
Verguld (GO)
Metaal natuurlijk (MEN)
Gepatineerd, gekleurd gelakt (PAT)
RAL 9016 Verkeerswit

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)
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G.IZ.AG001 | Binnencilinder AG001, Zeiss IKON

Toepassing
Binnencilinder voor extra Zeiss-Ikon sloten
De binnencilinder vervangt de knop op de sluitkast aan de
binnenzijde van de deur.

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver
• Met meenemer
• Diameter behuizing 29 mm

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• 2 bevestigingsschroeven M3 x 25 mm
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/IZ/AG001/5/NI/SE/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
APN (APN)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)
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G.IZ.AG001 | Binnencilinder AG001, Zeiss IKON

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)
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G.IZ.AG037 | Binnencilinder AG037, CISA

Toepassing
Binnencilinder voor extra CISA-slot

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld
• Diameter behuizing 31 mm

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Meenemer
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/IZ/AG037/5/NI/SE/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)

Aantal stiften
4 stiften (4)
5 stiften (5)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Messing gepolijst (MP)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)
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G.AFZ.AG026 | Liftcilinder AG026, Sowitsch/Freisler/Otis

Toepassing
Voor liftbedieningen met sleutelbediening

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Getande sleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/AFZ/AG026/D28/5/26,5/CR … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
AP2pro (AP2pro)
APN (APN)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
CNS2000 (CNS2)
AP3000 (AP3)

Type cilinder
AG026 – Z 206.002.201 (AG026)

Type diameter
Diameter 28 mm (D28)

Aantal stiften
5 stiften (5)

Lengte meubelcilinder
26,5

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Verchroomd (CR)
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G.AFZ.AG026 | Liftcilinder AG026, Sowitsch/Freisler/Otis

Sleuteluittrekpositie
Schakelcilinder 1 (SZ1)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)
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G.AFZ.AG067 | Liftcilinder AG067, Sowitsch/Freisler/Otis

Toepassing
Voor liftbedieningen met sleutelbediening

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak verchroomd
• Getande sleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/AFZ/AG067/D28/7/36,5/CR … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
AP2pro (AP2pro)
APN (APN)
- Oudere systemen
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
CNS2000 (CNS2)
AP3000 (AP3)

Type cilinder
AG067 – Z 206.002.012 (AG067)

Type diameter
Diameter 28 mm (D28)

Aantal stiften
7 stiften (7)

Lengte meubelcilinder
36,5

Oppervlak – Cilinder
Verchroomd (CR)
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G.AFZ.AG067 | Liftcilinder AG067, Sowitsch/Freisler/Otis

Sleuteluittrekpositie
Schakelcilinder 1 (SZ1)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)
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G.BIBLE.AG263 | Bible-cilinder AG263, CISA

Toepassing
Profielcilinder voor extra CISA-slot

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld

Leveromvang
• 3 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/BIBLE/AG263/5/NI/SE/ … extra opties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
ESP (ESP)
APN (APN)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
AP3000 (AP3)

Type cilinder
AG263 Bible (AG263)

Aantal stiften
5 stiften (5)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
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G.BIBLE.AG263 | Bible-cilinder AG263, CISA

Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)
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G.SNOWMAN | Snowman-cilinder

Toepassing
Geschikt voor hangsloten met sneeuwpopprofiel

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/SNOWMAN/5/NI/SE/PXPA/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
Profil 1 (P001)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)
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G.SNOWMAN | Snowman-cilinder

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Verchroomd gepolijst (CRP)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Oppervlak kern
Vernikkeld (NI)
Messing mat (MS)
Verchroomd / Chroom (CR)
Verchroomd mat (CRM)
Chroom gepolijst (CRP)
Chroom scotch (CRS)
Messing gepolijst (MP)
Geborsteld messing (MB)
Licht bruin (BH)
Medium bruin (BM)
Donker bruin (BD)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Actief element
Actief element voor PX (PXA)
Actief element voor PXP (PXPA)

Economy-uitvoering
Nee, 4 veiligheidstiften en S-vulling
Economy, geen veiligheidsstiften (E)
Nee, 7 veiligheidsstiften en S-vulling (7SSK)

Schroefuitvoering
Schroefuitvoering (SCHRAUB)

Vergrendelfunctie
Zelfinstelbare cilinder (SUZ)
Zelfinstelbare cilinder 1-keer (SUZ1)
2 SUZ-boringen kern (2+7)
Reflex

Slijtvaste kern zijde A
Slijtvaste kern zijde A (VK-A)

Gefreesde zijde A
Teruggefreesd 9 mm, zijde A (RG9-A)
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G.GTS | Cilinder voor glasdeurslot

Toepassing
Cilinder voor meubelsloten in glazen deuren

Standaarduitvoering
• Behuizing van natuurlijk messing, oppervlak vernikkeld
• Getande sleutel van nieuwzilver of vernikkeld
• Inbouwlengte cilinder 24,5 mm

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/GTS/5/NI/SE/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
APN (APN)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
AP3000 (AP3)

Oppervlak – Cilinder
Vernikkeld (NI)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)
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G.ZUS.1200 | Bijzetslot Serie 1200

Toepassing
Voor toegangsdeuren, ook naar binnen openend. Geeft
een zichtbaar extra vergrendelpunt op toegangsdeuren.
De veiligheidsbeugel maakt het mogelijk de deur wijd
genoeg te openen om naar buiten toe te kunnen kijken,
zonder dat de deur met geweld kan worden geopend.

Standaarduitvoering
• Slotkast met knop of binnencilinder, sluitkom en

veiligheidspal
• Slotdeel met vernikkelde sluitplaat of veiligheidspal
• Slot, links ingesteld (instelbaar)
• Nachtschoot 65 mm lang, kan ter plaatse op lengte

worden gemaakt.

Leveromvang
• Montage- en onderhoudsinstructies
• Boorsjabloon

Bestelvoorbeeld
G/ZUS/1200/MEN
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Serie deurslot/bijzetslot
1200 grendelslot, met veiligheidsbeugel en knop en
buitencilinder AZ.24
1205 grendelslot, zonder veiligheidsbeugel, met knop en
buitencilinder AZ.24
1206 grendelslot, zonder veiligheidsbeugel, met
uitwendige en binnencilinder AZ.24 en IZ
1207 grendelslot, met veiligheidsbeugel, met binnen- en
buitencilinder IZ en AZ.24

Oppervlak bijzetslot
Metaal natuurlijk (MEN)
Verchroomd / Chroom (CR)
Verguld (GO)
Gepatineerd, gekleurd gelakt (PAT)
RAL 9016 Verkeerswit
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G.ZUS.1210 | Bijzetslot Serie 1210

Toepassing
Voor toegangsdeuren, ook naar binnen openend. Geeft
een zichtbaar extra vergrendelpunt op toegangsdeuren.
De veiligheidsbeugel maakt het mogelijk de deur wijd
genoeg te openen om naar buiten toe te kunnen kijken,
zonder dat de deur met geweld kan worden geopend.

Standaarduitvoering
• Slotkast met knop of binnencilinder, sluitkom en

veiligheidspal
• Slotdeel met vernikkelde sluitplaat of veiligheidspal
• Slot, links ingesteld (instelbaar)
• Nachtschoot 65 mm lang, kan ter plaatse op lengte

worden gemaakt.

Leveromvang
• Montage- en onderhoudsinstructies
• Boorsjabloon

Bestelvoorbeeld
G/ZUS/1210/MEN
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Serie deurslot/bijzetslot
1210 grendelslot, met veiligheidsbeugel en knop en
buitencilinder AZ.29
1215 grendelslot, zonder veiligheidsbeugel, met knop en
buitencilinder AZ.29
1216 grendelslot met veiligheidsbeugel, met binnen- en
buitencilinder IZ en AZ.29
1217 grendelslot, met veiligheidsbeugel, met binnen- en
buitencilinder IZ en AZ.29

Oppervlak bijzetslot
Metaal natuurlijk (MEN)
Verchroomd / Chroom (CR)
Verguld (GO)
Gepatineerd, gekleurd gelakt (PAT)
RAL 9016 Verkeerswit
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Accessoires voor bijzetsloten van de 1200/1210 serie

Bestellcode Beschreibung Bild Zeichnung

Nachtschootverlengingen voor Serie 1200

(Standard)

ZUST/1/1
2011034126

5 mm verlenging = doornmaat 50 mm

ZUST/1/2
2011034169

10 mm verlenging = doornmaat 55 mm

ZUST/1/3
2011034177

15 mm verlenging = doornmaat 60 mm

Nachtschootverlengingen voor Serie 1210

(Standard)

ZUST/1/5
2011040843

5 mm verlenging = doornmaat 75 mm

ZUST/1/10
2011040851

10 mm verlenging = doornmaat 80 mm

ZUST/1/15
2011613892

15 mm verlenging = doornmaat 85 mm

ZUST/1/20
2011658926

20 mm verlenging = doornmaat 90 mm

ZUST/1/25
2011658927

25 mm verlenging = doornmaat 95 mm

ZUST/1/35
2011704914

35 mm verlenging = doornmaat 105 mm

Borgbeugel

ZUST/1200/1210
2011624695

Standaardveiligheidsbeugel, lengte 121 mm

ZUST/15/136
2011040878

Verlenging, 15 mm verlenging = lengte 136 mm

ZUST/30/151
2011612887

Verlenging, 30 mm verlenging = lengte 151 mm

Veiligheidsbeugel voor naar buiten openende deurserie
1200/1210

ZUST/8/MEN
2011040894

Metaal natuur

ZUST/8/PAT
2011040908

Gepatineerd
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Accessoires voor bijzetsloten van de 1200/1210 serie

Bestellcode Beschreibung Bild Zeichnung

ZUST/8/VM #
2011040916

Messing

ZUST/8/CH
2011272922

Verchroomd

Nderplaat voor slotkast, serie 1200

ZUST/7/1,2
2011035815

Plaatdikte: 1,2 mm

ZUST/7/2
2011035793

Plaatdikte: 2 mm

Vulplaten voor slotkastserie 1210

 

 

 

 

KGH00001549
19.5

37

110
72.5

s

ZUST/7A/1,2
2011035823

Plaatdikte: 1,2 mm

ZUST/7A/2
2011035807

Plaatdikte: 2 mm

Precisieboormal voor serie 1200/1210, met stalen
insertstukken

ZUST/19/BL
2011008508

Boormal met stalen insertstukken, tekening 900.007.001

Rozet, rond
 

ZUST/18/R/24/NI
2011629783

Ø 24 mm

ZUST/18/R/24/MP
2011628942

Ø 24 mm

ZUST/18/R/24/BM
2011635211

Ø 24 mm

ZUST/18/R/24/BD
2011710249

Ø 24 mm

ZUST.18.R.29.NI
2011059560

Diameter 29 mm

ZUST/18/R/29/MP
2011058068

Diameter 29 mm

ZUST/18/R/29/MP
2011062545

Diameter 29 mm

ZUST/18/R/29/BM
2011662175

Diameter 29 mm
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Accessoires voor bijzetsloten van de 1200/1210 serie

Bestellcode Beschreibung Bild Zeichnung

ZUST/18/R/29/CRP
2011619252

Diameter 29 mm

Rozet, hoekig
 

ZUST/18/E/NI
2011008494

Vernikkeld

ZUST/18/E/PAT
2011044415

Gepatineerd

Sluitkom voor nachtslot voor bijzetsloten 1200/1210

K/ROZET/1007/NI/M.
DECKEL
2030010360

ZUST/4B/MEN
2011608571

Met veiligheidsbeugel

ZUST/4S/MEN
2011608572

Zonder veiligheidsbeugel

ZUST/4B/GO
2011608661

Met veiligheidsbeugel

ZUST/4S/GO
2011608659

Zonder veiligheidsbeugel

ZUST/4B/PAT
2011608662

Met veiligheidsbeugel

ZUST/4S/PAT
2011608660

Zonder veiligheidsbeugel

ZUST/4B/CH
2011611923

Met veiligheidsbeugel

ZUST/4S/CH
2011608973

Zonder veiligheidsbeugel

Afstandsplaat voor sluitkom 1 mm

ZUST/1/BL/PASS
2011269867

Dikte 1 mm, blauw, voor kast in NI, CH en MEN

Afstandsplaat voor sluitkom 5 mm
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Accessoires voor bijzetsloten van de 1200/1210 serie

Bestellcode Beschreibung Bild Zeichnung

ZUST/5/MEN
2011269786

Dikte 5 mm, metaal natuur

ZUST/5/CH
2011269794

Dikte 5 mm, chroom

ZUST/5/PAT-LACK
2011269808

Dikte 5 mm, gepatineerd

ZUST/5/GO
2011269816

Dikte 5 mm, verguld

Afstandsplaat voor sluitkom 12 mm

ZUST/12/MEN
2011269824

Dikte 12 mm, metaal natuur

ZUST/12/CH
2011269832

Dikte 12 mm, chroom

ZUST/12/PAT
2011269840

Dikte 12 mm, gepatineerd

ZUST/12/GO
2011269859

Dikte 12 mm, verguld



Typ Haken A B C
SK.050 50 380 80 510
SK.100 100 380 80 510
SK.150 150 380 140 510
SK.200 200 380 140 510
SK.250 250 380 200 510
SK.300 300 380 200 510

Alle Abmessugen in mm
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G.SK | Sleutelkast

Toepassing
Voor het bewaren van sleutels, beveiligde en
overzichtelijke opslag van 50 tot 300 sleutels

Standaarduitvoering
• Sleutelkast met plaatstalen bevestigingscilinder
• Kast en deur van plaatstaal
• Tot 150 haken, 1-deurs, kiezelgrijze lak, haakrail traploos

verstelbaar, opeenvolgende nummering
• Vanaf 150 haken met twee draaibare tussenwanden
• Getande sleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/SK/5/50HAK/CR/SE/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
APN (APN)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
ANS4000 (ANS4)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
HKS4000 (HKS4)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)
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G.SK | Sleutelkast

Haak
50 haken (50HAK)
100 haken (100HAK)
150 haken (150HAK)
200 haken (200HAK)
250 haken (250HAK)
300 haken (300HAK)

Oppervlak – Cilinder
Verchroomd (CR)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)
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G.NSK | Noodsleutelkast

Toepassing
Voor het beschermd opbergen van noodsleutels

Standaarduitvoering
• Sleutelkast met plaatstalen bevestigingscilinder
• Kast van plaatstaal
• Optie: Glazen ruit vervangbaar met hamer aan een

ketting
• Getande sleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/NSK/5/CR/SE/GL/ … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
APN (APN)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
ANS4000 (ANS4)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
HKS4000 (HKS4)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)

Oppervlak – Cilinder
Verchroomd (CR)
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G.NSK | Noodsleutelkast

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)

Uitvoering type
Met glas (GL)
Zonder glas (no_GL)
Met hamer (w_HA)
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G.SD | Sleuteldepot

Toepassing
Voor het beschermd opbergen van noodsleutels. Een eigen
sleutel (bv. de sleutel van de privé-ingang) moet worden
ingebracht zodat de sleutel van het hoofdgebouw kan
worden verwijderd. Omgekeerd kan de eigen sleutel pas
worden verwijderd nadat de sleutel van het hoofdgebouw
is ingestoken. Dit zorgt ervoor dat het
schoonmaakpersoneel het gebouw niet verlaat met de
hoofdsleutel.

Standaarduitvoering
• Kast van plaatstaal, kleur rood, met plaatstalen

montagecilinder
• Getande sleutel van nieuwzilver

Leveromvang
• 2 stuks getande sleutels, alle sleuteltypes zie hoofdstuk

"Sleutels met systemen en clips".
• Veiligheidscertificaat voor gebruikersregistratie en

bestelling van duplicaatsleutels
• Montage- en onderhoudsinstructies

Bestelvoorbeeld
PXP/SD/5/CR/SE/1 paar … cilinderopties
 
 
Cilinderopties, zie hieronder:

Technisch systeem
- Huidige systemen
pextra+ (PXP)
pextra (PX)
pextra3 (PX3)
AP2000 (AP2)
AP2000 (SYST)
APN (APN)
- Ouder systeem
ANS2000 (ANS2)
ANS3000 (ANS3)
ANS4000 (ANS4)
CNS2000 (CNS2)
HKS2000 (HKS2)
HKS4000 (HKS4)
AP3000 (AP3)
AP4000 (AP4)

Aantal stiften
5 stiften (5)
6 stiften (6)
7 stiften (7)
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G.SD | Sleuteldepot

Behuizing
Sleuteldepot / 1 paar
Sleuteldepot / 2 paren
Sleuteldepot / 3 paren
Sleuteldepot / 4 paren
Sleuteldepot / 5 paren
Sleuteldepot / 6 paren
Sleuteldepot / 7 paren
Sleuteldepot / 8 paren

Oppervlak – Cilinder
Verchroomd (CR)

Vergrendelingselement
Vergrendelingselement (SE)
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Sleuteldepots met getande sleutelcilinder

Bestellcode Beschreibung Bild Zeichnung

DSR | Sleuteldepot 
 
Toepassing:
Sleuteldepot om in de muren van het huis te metselen om de
hoofdsleutel op te slaan voor noodinterventies door
brandweer, politie, beveiliging, enz.
Uitvoering:
Behuizing van stalen buis, deksel van aluminium of roestvrij
staal, buisdiameter 50 of 80 mm,
Geanodiseerd oppervlak, voor halve cilinder in europrofiel met
een lengte van 30 mm vanaf het midden van de meenemer
Aluminium deksel
(HZ.30). De halve cilinder is niet bij de levering inbegrepen.
Leveromvang:
Buis met deksel
Lengte:
143 mm
 

DSR/50/ALU
2011681478

ALU: Deksel van aluminium

DSR/50/NIRO
2011681479

NIRO: Deksel van roestvrij staal

DSR/ROS/50/NIRO
2011681480

ROS: met rozet van roestvrij staal
NIRO: Deksel van roestvrij staal

DSR/ROS/D/50/NIRO
2011681481

ROS.D: met rozet van roestvrij staal en bescherming tegen
weersinvloeden
NIRO: Deksel van roestvrij staal

DSR/ROS/80/NIRO
2011681484

ROS: met rozet van roestvrij staal
NIRO: Deksel van roestvrij staal

DSR/ROS/D/80/NIRO
2011681485

ROS.D: met rozet van roestvrij staal en bescherming tegen
weersinvloeden
NIRO: Deksel van roestvrij staal

DSR/A/50/ALU of DSR/
A/50/NIRO 

Toepassing:
Sleuteldepot om in de muren van het huis te metselen om de
hoofdsleutel op te slaan voor noodinterventies door
brandweer, politie, beveiliging, enz.
Uitvoering:
Behuizing met stalen buis, deksel van aluminium of roestvrij
staal, buisdiameter 50 mm, geanodiseerd oppervlak, voor
halve cilinder in europrofiel met 30 mm lengte vanaf het
midden van de meenemer
(HZ.30). De halve cilinder is niet bij de levering inbegrepen.
Leveromvang:
Buis met deksel
Lengte:
143 mm
 
Bestelcodes:
DSR/A/50/NIRO – Deksel van roestvrij staal
DSR/A/50/ALU – Deksel van aluminium



Sleuteldepot
dormakaba Getande sleutelsystemen EU

459Produktcatalogus mechanische sluitsystemen 2020Geldig van: 16.06.2021

Sleuteldepots met getande sleutelcilinder

Bestellcode Beschreibung Bild Zeichnung

DSR/A/50/ALU of DSR/
A/50/NIRO 
2011681476

Toepassing:
Sleuteldepot om in de muren van het huis te metselen om de
hoofdsleutel op te slaan voor noodinterventies door
brandweer, politie, beveiliging, enz.
Uitvoering:
Behuizing met stalen buis, deksel van aluminium of roestvrij
staal, buisdiameter 50 mm, geanodiseerd oppervlak, voor
halve cilinder in europrofiel met 30 mm lengte vanaf het
midden van de meenemer
(HZ.30). De halve cilinder is niet bij de levering inbegrepen.
Leveromvang:
Buis met deksel
Lengte:
143 mm
 
Bestelcodes:
DSR/A/50/NIRO – Deksel van roestvrij staal
DSR/A/50/ALU – Deksel van aluminium

DSR/A/50/NIRO
2011681477

Deksel: van roestvrij staal

APT| Sleuteldepot op pleister
 
Toepassing:
Sleuteldepotbuis voor montage op gips voor het opbergen
van de hoofdsleutel voor noodinterventies
door brandweer, politie, beveiliging enz.
Uitvoering:
alle onderdelen van staal, geanodiseerd oppervlak, voor halve
cilinder in europrofiel met een lengte van 30 mm vanaf het
midden van de meenemer
(HZ.30). De halve cilinder is niet bij de levering inbegrepen.
Leveromvang:
Sleuteldepot zonder montageschroeven en zonder halve
cilinder
Benodigde ruimte: 
109 x 80 x 55.5 mm

APT/NIRO
2011681486

APT/RAL7032
(KIEZELGRIJS)
2011701195

Kleur: RAL7032 (Kiezelgrijs)
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1. Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Für den Geschäftsverkehr mit der zu FN 32553y protokollierten dormakaba Austria GmbH (im folgenden: dormakaba), gelten ausschließlich die nachste-
henden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind verbindlich für den gesamten gegenwärtigen und künftigen 
Geschäftsverkehr von dormakaba mit sämtlichen Vertragspartnern von dormakaba (im folgenden auch Besteller genannt), auch wenn darauf nicht aus-
drücklich Bezug genommen wird.
Von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von dormakaba abweichende Regelungen – insbesondere allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers – 
sowie Ergänzungen werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies von dormakaba ausdrücklich schriftlich bestätigt wurde.

2. Angebote, Kostenvoranschläge und Vertragsabschluss
Angebote der dormakaba sind freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als bindend bezeichnet werden.
Ein Kostenvoranschlag wird von dormakaba nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden. 
Sollten sich nach Auftragserteilung Kostenerhöhungen im Ausmaß von über 15 % als unvermeidlich erweisen, so wird dormakaba den Besteller davon 
unverzüglich verständigen. Handelt es sich um unvermeidliche Kostenüberschreitungen bis 15 % ist eine gesonderte Verständigung nicht erforder-
lich und können diese Kosten ohne weiteres in Rechnung gestellt werden. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, können Auftragsänderungen oder 
Zusatzaufträge zu angemessenen Preisen in Rechnung gestellt werden.
Kostenvoranschläge sind entgeltlich. Ein für den Kostenvoranschlag bezahltes Entgelt wird gutgeschrieben, wenn aufgrund dieses Kostenvoranschlages ein 
Auftrag erteilt wird.
Der Vertrag kommt durch die tatsächliche Ausführung oder durch schriftliche Auftragsbestätigung von dormakaba zustande. Sofern Abänderungen des 
Vertrages überhaupt technisch möglich sind, gehen die Kosten dafür zu Lasten des Bestellers, sofern die Abänderung in seinem Verantwortungsbereich 
liegt. Eine Stornierung des Vertrages durch den Besteller ist nicht möglich.

3. Geheimhaltung
Der Besteller verpflichtet sich hiermit unwiderruflich, über sämtliche ihm von der dormakaba zugänglich gemachten, zur Verfügung gestellten 
oder sonst im Zusammenhang oder auf Grund einer Geschäftsbeziehung oder des Kontaktes zur dormakaba bekannt gewordenen Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse absolutes Stillschweigen zu bewahren und diese ohne Zustimmung von dormakaba Dritten in keiner wie immer gearteten Weise 
zugänglich zu machen. Weiteres verpflichtet sich der Besteller Informationen nur nach dem Grundsatz „Kenntnis notwendig“ (need to know Basis) und nur 
im Rahmen des abgeschlossenen Vertrages zu verwenden.
Die Geheimhaltungsverpflichtung bleibt auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung und unabhängig von einer Geschäftsbeziehung mit dormakaba 
aufrecht.

4. Gefahrenübergang und Abnahme
Bei Werk- und Warenlieferungen (inklusive Software auf Datenträgern) im Inland erfolgt der Gefahrenübergang bei Versendung mit Übergabe an den 
Frachtführer, sonst mit Zurverfügungstellung an der vom Besteller angegebenen Lieferadresse. Beim Exportgeschäft (Lieferungen außerhalb Österreich) 
erfolgt der Gefahrenübergang mit dem Zeitpunkt, in dem das Werk bzw. die Ware dem Besteller zur Verfügung gestellt wird (Ex Works laut Incoterms 
2000).  
Bei Werkverträgen geht die Gefahr mit Übergabe des Werkes auf den Besteller über. Als Übergabe gilt es insbesondere, wenn das ganz oder teilweise 
erbrachte Werk im Verfügungsbereich des Bestellers oder von dessen Vertragspartnern ist und/oder das Werk vom Besteller oder dessen Vertragspartnern 
benutzt wird.  
Sofern Software in Form eines Downloads zur Verfügung gestellt wird, erfolgt der Gefahrenübergang zum Zeitpunkt der Zurverfügungstellung des 
Downloads.
Ordnungsgemäß angebotene, zur Verfügung gestellte bzw. erbrachte Lieferungen und Leistungen sind anzunehmen, da andernfalls Annahmeverzug
eintritt.  
Bei Annahmeverzug erfolgt der Gefahrenübergang in jedem Fall spätestens mit Eintritt des Verzuges. dormakaba ist auch ohne gesonderte Vereinbarung 
zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt. Der Besteller ist nicht berechtigt die Annahme von Teillieferungen oder Teilleistungen zu verweigern.

5. Transport- und Versandkosten/Entsorgungskosten
Ansprüche aus Beschädigung oder Verlust sind unverzüglich beim Frachtführer geltend zu machen.
Ausgenommen sind die Kosten für Expresssendungen, die in jedem Fall vom Besteller zu tragen sind, sofern nichts anderes in der Auftragsbestätigung ver-
einbart ist. Bei einem Nettofakturenwert ab EUR 750,- sind Lieferungen im Inland (Österreich) fracht- und verpackungskostenfrei.
dormakaba ist ARA Mitglied, daher wird Verpackungsmaterial nicht zurückgenommen.
Bei Zylinderschlüsseln wird die Einschreibegebühr (Post) bzw. die Versandgebühr (Paketdienst) dem Besteller verrechnet. Bei Nachnahmesendungen sind 
die Nachnahmegebühren vom Empfänger zu tragen.
Die Kosten für die Sammlung und Behandlung der gemäß Elektroaltgeräteverordnung zurückzunehmenden Elektro- und Elektronikgeräte sind vom 
Besteller zu tragen.

6. Lieferverzug und Befreiung von der Lieferpflicht
Von dormakaba angegebene Liefertermine werden von dormakaba nach Möglichkeit eingehalten und verstehen sich immer als voraussichtliche Zeitpunkte 
der Zurverfügungstellung bzw. Übergabe an den Frachtführer.
Die Lieferfrist beginnt erst nach schriftlich bestätigter technischer Klärung. Die Lieferfrist wird angemessen verlängert, wenn dormakaba die Angaben, die 
für die Ausführung der Bestellung notwendig sind, nicht wie vereinbart zugehen oder wenn der Auftrag abgeändert wird.
Im Falle von allen außergewöhnlichen von dormakaba nicht zu vertretenden Umständen, die eine erhebliche Betriebsstörung verursachen, und die 
Herstellung, Bereitstellung bzw. Versendung der Ware bzw. Leistungserbringung verzögern bzw. unmöglich machen, verlängert sich die Lieferzeit ange-
messen bzw. ist dormakaba im Falle der Unmöglichkeit berechtigt schriftlich vom Vertrag hinsichtlich der noch nicht abgenommenen Ware oder Leistung 
zurückzutreten.
Ein Rücktritt vom Vertrag durch den Besteller wegen Lieferverzugs ist nur schriftlich unter Setzung einer angemessenen, zumindest 8-wöchigen Nachfrist 
möglich. Verzögerungen bzw. ein Vertragsrücktritt von dormakaba wegen Unmöglichkeit, berechtigen den Besteller nicht zur Annahmeverweigerung der 
bereits gelieferten bzw. erzeugten Werke und Waren oder der erbrachten Leistung oder zu Ersatzansprüchen für daraus entstehende Schäden und Kosten. 
Insbesondere ist der Besteller nicht berechtigt, eine allenfalls von ihm mit Dritten vereinbarte Pönale im Fall des Lieferverzuges von dormakaba zu begeh-
ren.

7. Annahmeverzug
Zum vereinbarten Termin ordnungsgemäß angebotene aber faktisch nicht abgenommene Ware wird für die Dauer von 6 Wochen auf Gefahr und Kosten 
des Bestellers gelagert. Wenn nach Ablauf dieser Frist die Annahme nicht erfolgt ist, ist dormakaba berechtigt, frei über die bestellte Ware zu verfügen, 
wobei die Lieferverpflichtung von dormakaba entfällt. dormakaba ist dessen ungeachtet berechtigt, den Fakturenwert in Rechnung zu stellen. 
Dies gilt gleichermaßen bei in der Sphäre des Bestellers eingetretener Unmöglichkeit.

8. Preise und Preisänderungen
Sämtliche Preise sind in EURO angegeben. Sofern nicht anders vereinbart gelten die aktuell gültigen dormakaba Preislisten.  
Die gesetzliche Umsatzsteuer wird zusätzlich in der jeweils gültigen Höhe in Rechnung gestellt.
Die Preiserstellung in der Auftragsbestätigung ist verbindlich.
Für Dienstleistungen, die an Samstagen/Sonntagen und anderen Zeiten als der Normalarbeitszeit, (Montag – Donnerstag 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Freitag 
7.30 Uhr bis 12.00 Uhr), sowie an Feiertagen erbracht werden, wird ein Zuschlag in Höhe des § 10 Abs 1 Zif. 1 des Österreichischen Arbeitszeitgesetzes in 
Rechnung gestellt, wobei der Berechnung der sich aus der Preisliste ergebende Normalstundensatz zugrunde gelegt wird.
Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, ist dormakaba berechtigt, Teillieferungen durchzuführen und Teilrechnungen zu legen.

9. Mindermengenzuschlag / Über- und Unterlieferung
Kleinteile werden ausschließlich in den vorgesehenen Packungseinheiten geliefert. Liegt die Abnahmemenge unter einer Packungseinheit, wird pro Position 
ein 12% - Aufschlag (zuzüglich USt.) verrechnet sofern nichts anderes in der Auftragsbestätigung oder in der Preisliste geregelt ist.
Ersatzschlüssel, Zylinder-Nachbestellungen zu Schließanlagen und Zylinder auf bestimmte Sperre sind von dieser Regelung nicht betroffen.  
Bei fertigungsbedingter Über- oder Unterlieferung von bis zu 10% der bestellten Stückzahl verrechnet dormakaba die tatsächlich gelieferte Menge.  
In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Nachlieferung oder Rückgabe der Mengendifferenz.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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10. Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind, sofern nichts anderes vereinbart ist, prompt, netto Kassa fällig.
Bei Nachnahmesendungen gewährt dormakaba keinen Skontoabzug. Für Überschreitung des Zahlungszieles verrechnet dormakaba 12% p.a. 
Verzugszinsen zuzüglich aller Einbringungskosten sowie eine Mahnungs-Bearbeitungspauschale in der Höhe von EUR 10,–. Es werden nur Zahlungen aner-
kannt, die an die jeweils angeführte Zahlstelle geleistet werden. Kaufmännische Anweisungen, Wechsel und Schecks werden nur zahlungshalber angenom-
men. Bei Zahlung mit Akzepten oder Schecks übernimmt dormakaba keine Haftung für eine rechtzeitige Präsentation.
Im Falle der Vereinbarung von Teilzahlungen tritt Terminverlust ein, wenn auch nur eine Teilzahlung unpünktlich oder nicht in voller Höhe erfolgt. 
Mit Eintritt des Terminverlustes wird der gesamte noch aushaftende Restbetrag sofort zur Zahlung fällig. Bei Terminverlust steht dormakaba das Recht 
zu, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware ohne Rücktritt vom Kaufvertrag in Verwahrung zu nehmen, bis die gesamte Forderung vollständig samt 
Nebenkosten abgedeckt ist.

11. Verschlechterung der Vermögenslage
Sofern dormakaba eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Bestellers bekannt wird, oder der Besteller mit der Zahlung 
einer Faktura von dormakaba in Verzug gerät, ist dormakaba berechtigt, für sämtliche noch ausstehende Lieferungen, auch abweichend von der 
Auftragsbestätigung, Vorauszahlung oder sonstige Sicherstellung zu verlangen.

12. Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur gänzlichen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum von dormakaba. Bei Weiterveräußerung der gelieferten Waren 
durch den Besteller erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt von dormakaba auf den erzielten Erlös. Bei Weiterverarbeitung der gelieferten Waren erwirbt 
dormakaba im Rahmen ihres Eigentumsvorbehaltes anteiliges Miteigentum am Endprodukt.

13. Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist beträgt für alle Lieferungen und Leistungen (z.B. Reparaturen, Wartungsarbeiten oder für Software) 6 Monate nach 
Gefahrenübergang.
Ausschließlich für den Fall der Montage durch dormakaba selbst oder von dormakaba geschulte und zertifizierte Vertriebspartner oder von dormakaba 
geschulte und zertifizierte Fachkräfte beträgt die Gewährleistungsfrist 2 Jahre nach Gefahrenübergang.
Für von Dritten, etwa in Lizenz hergestellte oder abgeänderte Ware wird keine Gewährleistung übernommen. Der Anspruch auf Gewährleistung kann 
ohne Zustimmung durch dormakaba nicht an Dritte übertragen werden.
dormakaba ist im Falle der Gewährleistung berechtigt, die Art der Gewährleistung selbst zu bestimmen. Weitere Kosten, die über die Gewährleistung hin-
aus gehen, werden nicht übernommen.
§ 924 ABGB Satz 2 findet keine Anwendung.
Bei Fremderzeugnissen beschränkt sich die Gewährleistung darauf, dass der Besteller die Abtretung der Gewährleistungsansprüche, die dormakaba gegen 
den Lieferanten des Fremderzeugnisses zustehen, verlangen kann. Mit der Abtretung erlischt jeder Gewährleistungsanspruch gegen dormakaba und jede 
Haftung von dormakaba. Für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen sind dormakaba immer die beanstandeten Waren gemeinsam mit 
dem Kaufbeleg zur Verfügung zu stellen.
Mängel und Beschädigungen, die bei ordnungsgemäßer Eingangskontrolle erkennbar sind, müssen bei sonstigem Verlust der Rechte aus Gewährleistung 
und Schadenersatz unverzüglich schriftlich mit dem jeweils aktuell von dormakaba zur Verfügung gestellten Formular, längstens jedoch innerhalb von 3 
Tagen ab Übernahme unter Beifügung des Lieferscheines angezeigt werden. Der Reklamationsgrund ist anzugeben. Verborgene Mängel müssen unverzüg-
lich nach Auftreten schriftlich gerügt werden.
Für den Fall der unsachgemäßen Verwendung und des nicht fachgerechten Einbaus der Produkte entfällt jegliche Gewährleistung.

14. Lieferungen von Ersatzschlüssel und die Bereitstellung von Daten zu Schließanlagen
Lieferungen von Ersatzschlüssel und die Bereitstellung von Daten zu Schließanlagen erfolgen ausschließlich gemäß den, auf der Homepage 
www.dormakaba.at veröffentlichten, Sicherheitsrichtlinien von dormakaba.

15. Datenschutz
dormakaba ist berechtigt, im Rahmen der Leistungserbringung und für die vertraglich vereinbarten Zwecke personenbezogene Daten unter Einhaltung der 
einschlägigen Datenschutzbestimmungen zu speichern, zu verarbeiten und weiterzugeben. Der Besteller steht dafür ein, dass in erforderlichem Umfang 
die Zustimmung auch der Betroffenen zu Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe von personenbezogenen Daten vorliegt.
Soweit dormakaba nach bestehenden Rechtsvorschriften zur Weitergabe von Daten verpflichtet ist, wird dormakaba dieser Verpflichtung nachkommen, 
ohne dass der Besteller oder Betroffene Rechtsfolgen daraus ableiten können. Sollten Besteller und/oder Endkunden in diesem Zusammenhang Ansprüche 
gegen dormakaba erheben, hat der Besteller dormakaba schad- und klaglos zu halten.

16. Produkthaftung
Ansprüche des Bestellers, der nicht Verbraucher ist, gegen dormakaba nach dem Produkthaftungsgesetz sind ausgeschlossen, sofern es sich nicht 
um Personenschäden handelt. Diese Haftungsbeschränkung ist vollinhaltlich allfälligen Abnehmern zu überbinden, mit der Verpflichtung zur weiteren 
Überbindung. Die bestellte Ware bietet nur jene Sicherheit, die unter Berücksichtigung der materialspezifischen Eigenschaften erwartet werden kann.
Nähere Produktinformationen sind in Preislisten und Katalogen in deutscher Sprache enthalten und können bei Bedarf von dormakaba eingeholt werden.

17. Haftung für Schäden
dormakaba haftet, außer für Personenschäden, ausschließlich für vorsätzlich oder krass grob fahrlässig verursachte Schäden bis zum Betrag des 
Fakturenwertes. dormakaba haftet jedoch keinesfalls für einen entgangenen Gewinn, Mangelfolgeschäden und sonstige reine Vermögensschäden des 
Bestellers oder von dessen Vertragspartnern oder sonstigen Dritten.

18. Erfüllungsort
Erfüllungsort für sämtliche Verbindlichkeiten ist der Sitz der jeweiligen Niederlassung der dormakaba.

19. Kompensationsverbot
Dem Besteller steht gegen die Forderungen oder gegen sonstige Ansprüche von dormakaba kein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht zu.

20. Schriftform
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen oder Nebenabreden dazu bedürfen der Schriftform, ebenso ein Abgehen von dieser.
Angebote, Bestellungen oder Auftragsbestätigungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform wobei diese auch als E-Mail oder im Falle von  
e-commerce-Lösungen auf elektronischem Wege ohne Unterschrift gültig sind.

21. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht für Herzogenburg, unbeschadet des Rechtes von dormakaba, an jedem anderen gesetzlichen 
Gerichtsstand zu klagen. Anwendbares Recht ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes.

22. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies nicht 
die Rechtswirksamkeit aller anderen Geschäftsbestimmungen. Die Vertragsparteien werden die rechtsunwirksame oder undurchführbare Bestimmung 
durch eine wirksame und durchführbare Bestimmung ersetzen, die gemäß Inhalt und Zweck der rechtsunwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
möglichst nahe kommt.

23. Allgemeines
Die Abbildungen, Maßangaben und technischen Daten in unseren Preislisten, Katalogen, Prospekten und Produktbeschreibungen dienen, vorbehaltlich 
möglicher Druckfehler, nur zur Veranschaulichung und können jederzeit geändert und neuen Erfordernissen angepasst werden. 
Wir behalten uns vor technische Änderungen und Änderungen in den Preislisten  jederzeit durchzuführen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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klein profiel 409

G.MZ_KP.1350 | Meubelcilinder 1050/1070 voor

1350, klein profiel 403
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G.NSK | Noodsleutelkast 454
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Noorwegen 347

G.OHZ_SK.325 | Ovale halve cilinder 325, Zweden 350

G.OHZ_SK.326 | Ovale halve cilinder 326, Rokoko,

Zweden 352

G.OHZ_SK.327 | Ovale halve cilinder 327, met lange

vergrendelbalk, Zweden 354

G.OHZ_SK.329 | Ovale halve cilinder 329, Rokoko,

met lange vergrendelbalk, Zweden 356
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G.PS | Duplofunctie 308

G.SBS | Breekpunt 309

G.SCHRZ | Schroefcilinder 364

G.SD | Sleuteldepot 456

G.SE | Zijdelingse vergrendelingselementen 310

G.SK | Sleutelkast 452

G.SNOWMAN | Snowman-cilinder 443

G.SSW | Stof- en spatwaterbescherming 313

G.SUZ | Zelf omstelbare cilinder (SUZ en SUZ1) 311

G.SWF | Zeewaterbestendig 314

G.UDKZ | Union knopcilinder 360

G.UDZ | Union dubbele cilinder 358

G.UHZ | Union halve cilinder 362

G.VdS | Verhoogde boor- en trekbescherming

volgens VdS 315

G.VHZ.45 | Hangslot 45 382

G.VK | Verzegelde kern 316

G.WCZ | WC-cilinder, europrofiel 339

G.ZR | Tandrad meenemer 317

G.ZSL.ER | Getande sleutel met vierkante kop 285

G.ZSL.GF | Gevarensleutel 298

G.ZSL.MC | Getande sleutel met metalen clip 292

G.ZSL.RR | Getande sleutel met ronde kop 295

G.ZSL.TK | Getande sleutel met Trendkey-clip 289

G.ZSL_KP | Sleutel met klein profiel 297

G.ZUS.1200 | Bijzetslot Serie 1200 446

G.ZUS.1210 | Bijzetslot Serie 1210 447

Getande sleutel-clips 287

Gevarensleutel (GF) 30

Grendels en toebehoren voor K.BMZ.83-3-032 |

Plaatmontagecilinder 147

K.2004 | Weerbeschermkap op insert 45

K.AFZ_13544-V2 | Liftcilinder, zonder

schakelelement 236

K.AFZ_EDP50/2/OS | Liftcilinder, zonder

schakelelement 238

K.AFZ_KO431A1 | Liftcilinder, zonder schakelelement 240

K.AZ_1007 | Buitencilinder, centrisch, diameter 29

mm 201

K.AZ_120K5-V1K | Buitencilinder voor Lockwood- en

ORB-veiligheidssloten 211

K.AZ_1508 | Buitencilinder, excentrisch, diameter 32

mm 209

K.AZ_89-4-007 | Buitencilinder, excentrisch,

diameter 29 mm 203

K.AZ_95-4-131 | Buitencilinder, diameter 29 mm 205

K.AZ_96-4-001 | Buitencilinder, diameter 29 mm 207

K.AZ_AK745 | Buitencilinder voor CISA-kastslot 212

K.AZIZ/AK285_745 | Uitwendige en binnencilinders

voor elektrische CISA-sloten 214

K.BAZ | Bouwsleutelfunctie 34

K.BDKZ | Blinde knopcilinder, europrofiel 68

K.BIBLE_181K5-V1K | Bible-cilinder voor Boyd-Z slot 242

K.BIBLE_AK996 | Bible-cilinder voor Meroni

UFO3-slot 244

K.BILBE_AK967 | Bible-cilinder voor Meroni UFO-slot 243

K.BL | Blinde uitvoering op één cilinderzijde 47

K.BMZ_1031/1061 | Plaatmontagecilinder 127

K.BMZ_1090 | Plaatmontagecilinder 136

K.BMZ_1091 | Plaatmontagecilinder 142

K.BMZ_4007 | Plaatmontagecilinder M27x1 148

K.BMZ_83-3-032 | Plaatmontagecilinder 145

K.BSZ | Aan beide zijden afsluitbare cilinder 36

K.DF | Duplofunctie 35

K.DKHZ | Halve knopcilinder, europrofiel 70

K.DKHZ_CH | Halve knopcilinder, 22mm rondprofiel 87

K.DKZ | Knopcilinder, europrofiel 57

K.DKZ_AK571 | Knopcilinder, FICHET MONOBLOC 76

K.DKZ_CH | Knopcilinder, 22mm rondprofiel 84

K.DKZ_TIC | Thermisch geïsoleerde knopcilinder,

europrofiel 64

K.DRZ_1064 | Drukcilinder, diameter 22 mm 247

K.DRZ_75-4-020 | Drukcilinder 249

K.DSR_92-4-131 | Depotsleutelbuis om in te

schroeven 265

K.DSR_95-4-117 | Depotsleutelbuis voor kaarten 267

K.DSR_95-4-130 | Depotsleutelbuis voor inmetselen 268

K.DZ | Dubbele cilinder, europrofiel 48

K.DZ_AK571 | Dubbele cilinder, FICHET MONOBLOC 74

K.DZ_AK989 | Dubbele cilinder, VAK PICARD 77

K.DZ_AK997 | Dubbele cilinder, DANALOCK 78

K.DZ_CH | Dubbele cilinder, 22mm rondprofiel 80

K.DZ_TIC | Thermisch geïsoleerde dubbele cilinder,

europrofiel 62

K.FG_3463 | Venstergreep, afsluitbaar 257

K.FZG | Vrijloopcilinder voor motor- en panieksloten 38
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K.GF | Gevarensleutelfunctie 39

K.GTS_75-4-020 | Drukcilinder voor glazen deuren 253

K.GTS_80-4-040 | Cilinder voor glasdeurslot

1031/1061 251

K.HZ | Halve cilinder, europrofiel 53

K.HZ_CH | Halve cilinder, 22mm rondprofiel 82

K.HZ_SKAND/305 MU | Halve cilinder, europrofiel 110

K.IZ_AK285 | Binnencilinder voor elektrisch CISA-slot 215

K.KT | Contactstift 46

K.LAM | Trekbeveiliging met stalen lamellen 40

K.MAS_1074 | Meubelaanslag-nachtslot 189

K.MAS_1075 | Meubelaanslag-dagslot 191

K.MAS_1350 | Meubelaanslagslot, verstelbare

doornmaat 187

K.MAS_2006 | Meubelaanslag-nachtslot 193

K.MAS_2006A | Meubelaanslag-nachtslot 195

K.MES_2345 | Espanjoletslot 2345 197

K.MES_3017 | Espanjolet-draaigrendelslot, TERZA 199

K.MZ_1008C | Meubelcilinder 1008C 160

K.MZ_1032 | Meubelcilinder 166

K.MZ_1033 | Meubelcilinder 168

K.MZ_1057 | Meubelcilinder voor espanjoletsloten 170

K.MZ_1129/1136 | Meubelcilinder met haakgrendel 182

K.MZ_1134_Dubbel-meubelcilinder, PICARD 185

K.MZ_1180 | Meubelcilinder 1180 172

K.MZ_80-3-070 | Meubelcilinder met haakgrendel 174

K.MZ_97-4-044 | Meubelcilinder voor espanjolet- en

aanslagsloten 176

K.MZ_97-4-045 | Meubelcilinder voor aanslagslot 178

K.MZ_97-4-046 | Meubelcilinder voor knoppen 180

K.NSK | Noodsleutelkast 261

K.ODZ_2048CF | Ovale dubbele cilinder,

Scandinavië 104

K.ODZ_304C | Ovale dubbele cilinder, Scandinavië 108

K.ODZ_3537C | Ovale dubbele cilinder, Scandinavië 106

K.OHZ_130K5 | Ovale halve cilinder 102

K.OHZ_2048 | Ovale halve cilinder, Scandinavië 88

K.OHZ_2048B/2048BD/2048G | Ovale halve

cilinder, met aandrijfarm 92

K.OHZ_2048D | Ovale halve cilinder, met

boorbescherming 90

K.OHZ_2048F | Ovale halve cilinder, binnencilinder 94

K.OHZ_2048FG | Ovale halve cilinder, binnencilinder

met aandrijfarm 96

K.OHZ_3520 | Ovale halve cilinder 100

K.OHZ_3537S | Ovale halve cilinder, met

boorbescherming 98

K.OL_3413 | Knop, met verzonken greep 245

K.PF | Prioriteitsfunctie 37

K.RZ_3534 | Ronde cilinder, type 3534 118

K.RZ_3568 | Ronde cilinder, type 3568 119

K.RZ_3568S | Ronde cilinder, type 3568S met

boorbescherming 120

K.RZ_3578 | Ronde cilinder, type 3578 Binnencilinder 122

K.RZ_4050 | Ronde cilinder, type 4050 124

K.SAT | Servicefunctie 32

K.SD | Sleuteldepot 263

K.SIS | Bescherming tegen stof en insecten 44

K.SK | Sleutelkast 259

K.SSW | Stof- en spatwaterbescherming 43

K.SZM_85-3-033 | Sleutelschakelaar met

schakelelement, M23x1 231

K.SZM_M19X1 | Sleutelschakelaar met

schakelelement, M19x1 233

K.SZO_1007F | Schakelcilinder zonder

schakelelement 217

K.SZO_1065B/1065C | Schakelcilinder zonder

schakelelement 220

K.SZO_1065BZ/1065CZ | Schakelcilinder zonder

schakelelement 222

K.SZO_1262 | Schakelcilinder zonder schakelelement 228

K.SZO_87-3-008 | Schakelcilinder zonder

schakelelement 224

K.SZO_AK794 | Schakelcilinder zonder

schakelelement voor treinen 226

K.SZO_AK854 | Schakelcilinder zonder

schakelelementen met speciale koppeling 227

K.UDKZ | Union knopcilinder 116

K.UDZ | Union dubbele cilinder 112

K.UHZ | Union halve cilinder 114

K.VdS | Verhoogde boor- en trekbescherming

volgens VdS klassen B en BZ 41

K.VHS_2001 | Hangslot, 7 mm beugeldiameter 152

K.VHS_2001H | Hangslot, staalkabel 154

K.VHS_2008 | Hangslot, zware kwaliteit 158
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K.VHS_2010 | Hangslot, 9 mm beugeldiameter 156

K.VHS_90/92/93 | Hangslot, verende beugel 150

K.WCZ | WC-cilinder, europrofiel 72

K.ZS | Pen voor kerntrekbeveiliging 42

K.ZVZ_XIII | Centrale vergrendelingscilinder XIII 255

Lange sleutelkop (LR) 26

Largekey-sleutel (LK) – met LK-clip 22

MAS/470/EU | Meubelaanslagslot 470 416

MES/545/NI/EU | Meubel-espanjoletslot 545 415

Ronde sleutelkop (RR) 28

Sleuteldepots met getande sleutelcilinder 458

Smartkey-sleutel (SK) – met SK-clip 18

Toebehoren voor buitencilinders 424

Toebehoren voor plaatmontagecilinder BMZ

1031/1061 134

156

150

72

42

255

26

22

416

415

28

458

18

424

134



dormakaba Nederland BV
Dalwagen 45
6669 CB  Dodewaard

T: +31 88 352 33 33
M: info.nl@dormakaba.com

 W
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

www.dormakaba.com


	Voorpagina
	Keersleutelsystemen EU
	systeembeschrijving
	Sleutels met systemen en clips
	Smartkey-sleutel (SK) – met SK-clip
	Largekey-sleutel (LK) – met LK-clip
	Lange sleutelkop (LR)
	Ronde sleutelkop (RR)
	Gevarensleutel (GF)

	Speciale functies
	K.SAT | Servicefunctie
	K.BAZ | Bouwsleutelfunctie
	K.DF | Duplofunctie
	K.BSZ | Aan beide zijden afsluitbare cilinder
	K.PF | Prioriteitsfunctie
	K.FZG | Vrijloopcilinder voor motor- en panieksloten
	K.GF | Gevarensleutelfunctie
	K.LAM | Trekbeveiliging met stalen lamellen
	K.VdS | Verhoogde boor- en trekbescherming volgens VdS klassen B en BZ
	K.ZS | Pen voor kerntrekbeveiliging
	K.SSW | Stof- en spatwaterbescherming
	K.SIS | Bescherming tegen stof en insecten
	K.2004 | Weerbeschermkap op insert
	K.KT | Contactstift
	K.BL | Blinde uitvoering op één cilinderzijde

	Deurcilinder
	K.DZ | Dubbele cilinder, europrofiel
	K.HZ | Halve cilinder, europrofiel
	K.DKZ | Knopcilinder, europrofiel
	K.DZ_TIC | Thermisch geïsoleerde dubbele cilinder, europrofiel
	K.DKZ_TIC | Thermisch geïsoleerde knopcilinder, europrofiel
	BDZ | Blinde, dubbele cilinder, europrofiel
	BHZ | Blinde, halve cilinder, europrofiel
	K.BDKZ | Blinde knopcilinder, europrofiel
	K.DKHZ | Halve knopcilinder, europrofiel
	K.WCZ | WC-cilinder, europrofiel
	K.DZ_AK571 | Dubbele cilinder, FICHET MONOBLOC
	K.DKZ_AK571 | Knopcilinder, FICHET MONOBLOC
	K.DZ_AK989 | Dubbele cilinder, VAK PICARD
	K.DZ_AK997 | Dubbele cilinder, DANALOCK
	K.DZ_CH | Dubbele cilinder, 22mm rondprofiel
	K.HZ_CH | Halve cilinder, 22mm rondprofiel
	K.DKZ_CH | Knopcilinder, 22mm rondprofiel
	K.DKHZ_CH | Halve knopcilinder, 22mm rondprofiel
	K.OHZ_2048 | Ovale halve cilinder, Scandinavië
	K.OHZ_2048D | Ovale halve cilinder, met boorbescherming
	K.OHZ_2048B/2048BD/2048G | Ovale halve cilinder, met aandrijfarm
	K.OHZ_2048F | Ovale halve cilinder, binnencilinder
	K.OHZ_2048FG | Ovale halve cilinder, binnencilinder met aandrijfarm
	K.OHZ_3537S | Ovale halve cilinder, met boorbescherming
	K.OHZ_3520 | Ovale halve cilinder
	K.OHZ_130K5 | Ovale halve cilinder
	K.ODZ_2048CF | Ovale dubbele cilinder, Scandinavië
	K.ODZ_3537C | Ovale dubbele cilinder, Scandinavië
	K.ODZ_304C | Ovale dubbele cilinder, Scandinavië
	K.HZ_SKAND/305 MU | Halve cilinder, europrofiel
	K.UDZ | Union dubbele cilinder
	K.UHZ | Union halve cilinder
	K.UDKZ | Union knopcilinder
	K.RZ_3534 | Ronde cilinder, type 3534
	K.RZ_3568 | Ronde cilinder, type 3568
	K.RZ_3568S | Ronde cilinder, type 3568S met boorbescherming
	K.RZ_3578 | Ronde cilinder, type 3578 Binnencilinder
	K.RZ_4050 | Ronde cilinder, type 4050
	2030 | Beschermkap tegen weersinvloeden

	Plaatmontage cilinder
	K.BMZ_1031/1061 | Plaatmontagecilinder
	Toebehoren voor plaatmontagecilinder BMZ 1031/1061
	K.BMZ_1090 | Plaatmontagecilinder
	K.BMZ_1091 | Plaatmontagecilinder
	K.BMZ_83-3-032 | Plaatmontagecilinder
	Grendels en toebehoren voor K.BMZ.83-3-032 | Plaatmontagecilinder
	K.BMZ_4007 | Plaatmontagecilinder M27x1

	Hangsloten
	K.VHS_90/92/93 | Hangslot, verende beugel
	K.VHS_2001 | Hangslot, 7 mm beugeldiameter
	K.VHS_2001H | Hangslot, staalkabel
	K.VHS_2010 | Hangslot, 9 mm beugeldiameter
	K.VHS_2008 | Hangslot, zware kwaliteit

	Meubelcilinder
	K.MZ_1008C | Meubelcilinder 1008C
	K.MZ_1032 | Meubelcilinder
	K.MZ_1033 | Meubelcilinder
	K.MZ_1057 | Meubelcilinder voor espanjoletsloten
	K.MZ_1180 | Meubelcilinder 1180
	K.MZ_80-3-070 | Meubelcilinder met haakgrendel
	K.MZ_97-4-044 | Meubelcilinder voor espanjolet- en aanslagsloten
	K.MZ_97-4-045 | Meubelcilinder voor aanslagslot
	K.MZ_97-4-046 | Meubelcilinder voor knoppen
	K.MZ_1129/1136 | Meubelcilinder met haakgrendel
	K.MZ_1134_Dubbel-meubelcilinder, PICARD

	Meubelsloten
	K.MAS_1350 | Meubelaanslagslot, verstelbare doornmaat
	K.MAS_1074 | Meubelaanslag-nachtslot
	K.MAS_1075 | Meubelaanslag-dagslot
	K.MAS_2006 | Meubelaanslag-nachtslot
	K.MAS_2006A | Meubelaanslag-nachtslot
	K.MES_2345 | Espanjoletslot 2345
	K.MES_3017 | Espanjolet-draaigrendelslot, TERZA

	Buitencilinder
	K.AZ_1007 | Buitencilinder, centrisch, diameter 29 mm
	K.AZ_89-4-007 | Buitencilinder, excentrisch, diameter 29 mm
	K.AZ_95-4-131 | Buitencilinder, diameter 29 mm
	K.AZ_96-4-001 | Buitencilinder, diameter 29 mm
	K.AZ_1508 | Buitencilinder, excentrisch, diameter 32 mm
	K.AZ_120K5-V1K | Buitencilinder voor Lockwood- en ORB-veiligheidssloten
	K.AZ_AK745 | Buitencilinder voor CISA-kastslot
	K.AZIZ/AK285_745 | Uitwendige en binnencilinders voor elektrische CISA-sloten

	Binnencilinder
	K.IZ_AK285 | Binnencilinder voor elektrisch CISA-slot

	Schakelcilinder
	K.SZO_1007F | Schakelcilinder zonder schakelelement
	K.SZO_1065B/1065C | Schakelcilinder zonder schakelelement
	K.SZO_1065BZ/1065CZ | Schakelcilinder zonder schakelelement
	K.SZO_87-3-008 | Schakelcilinder zonder schakelelement
	K.SZO_AK794 | Schakelcilinder zonder schakelelement voor treinen
	K.SZO_AK854 | Schakelcilinder zonder schakelelementen met speciale koppeling
	K.SZO_1262 | Schakelcilinder zonder schakelelement
	K.SZM_85-3-033 | Sleutelschakelaar met schakelelement, M23x1
	K.SZM_M19X1 | Sleutelschakelaar met schakelelement, M19x1

	Liftcilinder
	K.AFZ_13544-V2 | Liftcilinder, zonder schakelelement
	K.AFZ_EDP50/2/OS | Liftcilinder, zonder schakelelement
	K.AFZ_KO431A1 | Liftcilinder, zonder schakelelement

	Bible-cilinder
	K.BIBLE_181K5-V1K | Bible-cilinder voor Boyd-Z slot
	K.BILBE_AK967 | Bible-cilinder voor Meroni UFO-slot
	K.BIBLE_AK996 | Bible-cilinder voor Meroni UFO3-slot

	Knopcilinder
	K.OL_3413 | Knop, met verzonken greep

	Drukcilinder
	K.DRZ_1064 | Drukcilinder, diameter 22 mm
	K.DRZ_75-4-020 | Drukcilinder

	Glasdeurslotcilinder
	K.GTS_80-4-040 | Cilinder voor glasdeurslot 1031/1061
	K.GTS_75-4-020 | Drukcilinder voor glazen deuren

	Centrale vergrendeling cilinder
	K.ZVZ_XIII | Centrale vergrendelingscilinder XIII

	Venstergrepen
	K.FG_3463 | Venstergreep, afsluitbaar

	Sleutelkasten
	K.SK | Sleutelkast
	K.NSK | Noodsleutelkast

	Sleuteldepot
	K.SD | Sleuteldepot
	K.DSR_92-4-131 | Depotsleutelbuis om in te schroeven
	K.DSR_95-4-117 | Depotsleutelbuis voor kaarten
	K.DSR_95-4-130 | Depotsleutelbuis voor inmetselen


	Getande sleutelsystemen EU
	systeembeschrijving
	Sleutels met systemen en clips
	G.ZSL.ER | Getande sleutel met vierkante kop
	Getande sleutel-clips
	G.ZSL.TK | Getande sleutel met Trendkey-clip
	G.ZSL.MC | Getande sleutel met metalen clip
	G.ZSL.RR | Getande sleutel met ronde kop
	G.ZSL_KP | Sleutel met klein profiel
	G.ZSL.GF | Gevarensleutel

	Speciale functies
	G.AS | Trekbeveiliging
	G.BL | Blind aan één cilinderzijde
	G.BSZ | Aan beide zijden afsluitbare cilinder
	G.FL | Meenemer met relatieve beweging
	G.FZG | Vrijloopcilinder voor versnellings- en panieksloten
	G.GF | Gevarensleutelfunctie
	G.HG | Hotelfunctie, displaypen
	G.LAM | Trekbeveiliging met stalen lamellen
	G.PS | Duplofunctie
	G.SBS | Breekpunt
	G.SE | Zijdelingse vergrendelingselementen
	G.SUZ | Zelf omstelbare cilinder (SUZ en SUZ1)
	G.BAZ | Bouwsleutelfunctie
	G.SSW | Stof- en spatwaterbescherming
	G.SWF | Zeewaterbestendig
	G.VdS | Verhoogde boor- en trekbescherming volgens VdS
	G.VK | Verzegelde kern
	G.ZR | Tandrad meenemer

	Deurcilinder
	G.DZ | Dubbele cilinder, europrofiel
	G.DKZ | Knopcilinder, europrofiel
	G.HZ | Halve cilinder, europrofiel
	G.DZ_TS7 | Dubbel cilinder Guard TS007, europrofiel
	G.DKZ_TS7 | Knopcilinder Guard TS007, europrofiel
	BDZ | Blinde, dubbele cilinder, europrofiel
	G.BDKZ | Blinde knopcilinder, europrofiel
	BHZ | Blinde, halve cilinder, europrofiel
	G.BHZ_DK | Halve knopcilinder, europrofiel
	G.WCZ | WC-cilinder, europrofiel
	G.OHZ_SK.2520 | Ovale halve cilinder 2520, Noorwegen
	G.OHZ_SK.2537 | Ovale halve cilinder 2537, Noorwegen
	G.OHZ_SK.2547 | Ovale halve cilinder 2547, binnencilinder, Noorwegen
	G.OHZ_SK.2557 | Ovale halve cilinder 2557, Rokoko, Noorwegen
	G.BOHZ | Blinde ovale halve cilinder
	G.OHZ_SK.325 | Ovale halve cilinder 325, Zweden
	G.OHZ_SK.326 | Ovale halve cilinder 326, Rokoko, Zweden
	G.OHZ_SK.327 | Ovale halve cilinder 327, met lange vergrendelbalk, Zweden
	G.OHZ_SK.329 | Ovale halve cilinder 329, Rokoko, met lange vergrendelbalk, Zweden
	G.UDZ | Union dubbele cilinder
	G.UDKZ | Union knopcilinder
	G.UHZ | Union halve cilinder
	G.SCHRZ | Schroefcilinder

	Plaatmontage cilinder
	G.BMZ | Plaatmontagecilinder
	G.BMZ1 | Plaatmontagecilinder 1
	G.BMZ1_KP | Plaatmontagecilinder 1, klein profiel

	Hangsloten
	G.VHZ.45 | Hangslot 45

	Meubelcilinders en -sloten
	G.MZ.1080 | Meubelcilinder 1080
	G.MZ.1350 | Meubelcilinder 1080 voor 1350
	G.MZ.2345 | Meubelcilinder 1080 voor 2345
	G.MZ.1095 | Meubelcilinderslot, voor schuifdeuren
	G.MZ.1335 | Meubelcilinderslot 1335
	G.MZ.1336 | Meubelcilinderslot 1336
	G.MZ.ASS | Meubelcilinder ASS
	G.MZ.440_Z | Meubelknop 440.Z met halve cilinder
	G.MZ.3561_24102 | Meubelknop 3561
	G.MZ_KP.1050/1070 | Meubelcilinder 1050 of 1070, klein profiel
	G.MZ_KP.1350 | Meubelcilinder 1050/1070 voor 1350, klein profiel
	G.MZ_KP.2345 | Meubelcilinder 1050/1070 voor 2345, klein profiel
	G.MZ_KP.1095 | Meubelcilinderslot, voor schuifdeuren, klein profiel
	G.MZ_KP.1335 | Meubelcilinderslot, voor bureaus, klein profiel
	G.MZ_KP.1336 | Meubelcilinderslot, voor bureaus, klein profiel
	G.MZ_KP.ASS | Meubelcilinder ASS, klein profiel
	G.MZ_KP.3541_24102 | Meubelknop 3541, klein profiel
	ASS/3515/24002 | Knop, zonder sluitfunctie
	ASS/35xx/24002 | Knop, zonder sluitfunctie
	MES/545/NI/EU | Meubel-espanjoletslot 545
	MAS/470/EU | Meubelaanslagslot 470
	FENSTERGRIFF.3495 | Venstergreep 3495, voor europrofiel halve cilinder
	Accessoires voor meubelsloten MZU

	Buitencilinder
	G.AZ.D24 | Buitencilinder, diameter 24 mm
	G.AZ.D29 | Buitencilinder, diameter 29 mm
	Toebehoren voor buitencilinders
	G.AZ.AG012 | Buitencilinder AG012, Lekov
	G.AZ.AG036 | Buitencilinder AG036, CISA
	G.AZ.AG047 | Buitencilinder AG047, Zeiss IKON
	G.AZ.AG083 | Buitencilinder AG083, ABUS

	Binnencilinder
	G.IZ | Binnencilinder, diameter 32 mm
	G.IZ.AG001 | Binnencilinder AG001, Zeiss IKON
	G.IZ.AG037 | Binnencilinder AG037, CISA

	Liftcilinder
	G.AFZ.AG026 | Liftcilinder AG026, Sowitsch/Freisler/Otis
	G.AFZ.AG067 | Liftcilinder AG067, Sowitsch/Freisler/Otis

	Bible-cilinder
	G.BIBLE.AG263 | Bible-cilinder AG263, CISA

	Snowman-cilinder
	G.SNOWMAN | Snowman-cilinder

	Glasdeurslotcilinder
	G.GTS | Cilinder voor glasdeurslot

	Bijzetsloten
	G.ZUS.1200 | Bijzetslot Serie 1200
	G.ZUS.1210 | Bijzetslot Serie 1210
	Accessoires voor bijzetsloten van de 1200/1210 serie

	Sleutelkasten
	G.SK | Sleutelkast
	G.NSK | Noodsleutelkast

	Sleuteldepot
	G.SD | Sleuteldepot
	Sleuteldepots met getande sleutelcilinder
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