Gege pExtra+

Joustava
lukitusjärjestelmä

dormakaba

Gege pExtra+

Gege pExtra+ :ssa
on ainutlaatuinen
patentoitu avainprofiili.
Avain ja sylinteri on
patentoitu vuoteen
2032 saakka.

Tehdasvalmisteiset Gege pExtra+ -avaimet valmistetaan vakiomallina
erityisellä tarkkuusjyrsinnällä (Flat-delning), joka poistaa avaimesta
perinteisen “sahalaitaisen” reunan, joka kuluttaa niin sylinteriä kuin
taskujakin. Jyrsinnän ansiosta avain kulkee sylinterissä pehmeästi
ja mukavasti, ja samalla pitenee sekä avaimen että sylinterin
käyttöikä. Gege pExtra+ parantaa lisäksi murto- ja peukalointisuojaa
kaikkien niiden sylintereiden osalta, jotka kuuluvat SS3522-normin
mukaiseen Hyväksytty lukitusyksikkö -luokkaan magneettitappiin
yhdistetyn karkaistun tapin ansiosta.

Turvallinen avainten käsittely
Gege pExtra+ -avaimet on suojattu juridisesti
sekä patentilla että mallisuojalla. Avaimia saa
valmistaa ainoastaan asiakkaan valitsema Gege
pExtra+ lisensoitu lukkoseppä. Jokainen avain
rekisteröidään. Avaimen luovuttaminen edellyttää,
että vastaanottaja esittää:
• tilauslomakkeen
• henkilötodistuksen
• tunnistekortin
QL-toiminto vakiona
Gege pExtra+ -sylinteri perustuu hyväksi koettuun
ja varmatoimiseen tekniikkaan. QL-toiminnon
avulla varmistetaan ennen lukon avaamista tai
lukitsemista, että avain on oikein paikallaan. Sen
avulla turvataan sylinterin toiminnot, tehostetaan
peukalointisuojausta ja pidennetään käyttöikää.
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01
7325, 7325S*
Ovaali yksittäissylinteri, ulkopuoli

05
7335*
Pyöreä yksittäissylinteri, ulkopuoli

02
7324, 7324S*
Ovaali kaksoissylinteri

06
7334*
Pyöreä kaksoissylinteri

03
7326
Ovaali yksittäissylinteri, sisäpuoli

07
7336*
Pyöreä yksittäissylinteri, sisäpuoli

04
7327
Ovaali yksittäissylinteri, jossa pitkä tarrain

08
7371
Teollisuussylinteri postilaatikoihin
ja kaappeihin

*7325S, 7324S, 7335, 7334 ja 7336
voivat kuulua Hyväksytty lukitusyksikkö
-luokkaan SS3522-normin mukaisesti.
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09
7366
Teollisuussylinteri postilaatikoihin ja
kaappeihin
10
4000
Eurooppasylinteri, yksinkertainen
11
20069
Avainputki ovaalisylintereill. Tarkoitettu
asunnon avainten tilapäiseksi säilytyspaikaksi.
Täyttää Ruotsin vakuutusliiton
avaimensäilytyslaitteille (DNT) asettamat
vaatimukset SBSC:n suojaluokassa 2.

Valikoima tavallisimmista Gege
pExtra+ -sylinteriohjelman malleista.
Tarkkaa tietoa ja mittaluonnoksia
dormakaban tuoteluettelosta.

Riippulukko
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Uusia avaimia
lukkoa vaihtamatta
Flex turvaa oven ja alentaa kustannuksiasi! Gege pExtra+:n flextoiminto mahdollistaa uusien avaimien tilaamisen esim. asunnon
oveen lukkoa vaihtamatta. Tilaa avaimet Gege-jälleenmyyjältä, ja
otettuasi ne käyttöön vanhat avaimet lakkaavat toimimasta - niin
yksinkertaista se on. Tämän ansiosta kulusi vähintäänkin puolittuvat.
Valinnaisena värilliset avainten kannat.

Lisävarusteena nikkelitestusta
materiaalsta valmistetut avaimet
Gege pExtra+ -järjestelmä on
saatavana avaimilla, jotka on
valmistettu nikkelitestatusta,
EN 1811 DIN -standardin
vaatimukset täyttävästä
materiaalista. Nikkelitestatusta
materiaalista valmistetut avaimet
ovat valittavissa sekä
lukitusjärjestelmän kaikkiin avaimiin
että yksittäisiin avaimiin tietyille
käyttäjille. Avaimia saa valmistaa
ainoastaan asiakkaan valitsema
Gege pExtra+ lisensoitu
lukkoseppä.

Värilliset avainten kannat
helpottavat tunnistamista
Gege pExtra+ -avaimet voidaan
varustaa värillisillä kannoilla eri
avaintyyppien erottamiseksi
toisistaan tai eri lukitusjärjestelmiin
kuuluvien avainten tunnistamiseksi
samassa avainnipussa. Saatavana
11 värivaihtoehtoa. Valkoinen kanta
hehkuu pimeässä, joten se näkyy
paremmin.
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312 SBSC:n turvasertifiointi
suojaluokassa 2. Kellaritilojen ja
vinttien lukitsemiseen. Kaltereiden ja
luukkujen sisäpuoliseen lukitukseen
suojaluokissa 1 ja 2. Hyväksytyn
kettingin kanssa alle 200 kg:n
painoisten veneiden sekä polkupyörien
lukitukseen. Messinkinen
riippulukkopesä “Snowman”sylinterille. Sanka ruostumatonta
terästä. Vakiotoimitus eiitselukittuvana, avaimen voi poistaa
vain lukitusasennossa. Saatavana
myös itselukittuvana.
02
313 SBSC:n turvasertifiointi
suojaluokassa 3. Ovien, porttien ja
luukkujen sisäpuoliseen lukitukseen
suojaluokissa 1, 2 ja 3 sekä kaltereiden
sisäpuoliseen lukitukseen
suojaluokassa 3. Hyväksytyn kettingin
kanssa moottoripyörien ja mopedien,
yli 200 kg:n painoisten veneiden ja
venemoottoreiden lukitsemiseen.
Riippulukkopesät ovaalisylintereille,
sangoille ja riippulukkopesille
karkaistua terästä. Ei itselukittuva,
avaimen voi poistaa vain
lukitusasennossa.
03
314 SBSC:n turvasertifiointi
suojaluokassa 4. Ovien, porttien,
luukkujen ja kaltereiden ulkopuoliseen
lukitukseen suojaluokissa 1, 2 ja 3.
Riippulukkopesät ovaalisylintereille,
sangoille ja riippulukkopesille
karkaistua terästä. Ei itselukittuva,
avain voidaan poistaa vain
lukitusasennossa.
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