
Technický list | Uzamykací systém DUAL
                     Oboustranná vložka

Oboustranná vložka s technologií DUAL (s dvojím kódováním)                                 

je robustní systém oboustranně použitelného klíče s patentovaným principem.

Ergonomicky tvarovaný klíč nabízí komfort při jeho používání.

Pro maximální sekundární bezpečnost klíče je tento systém vybaven             

vysokou organizační, právní a technickou ochranou klíče.

Systém a technologie
  Patent klíče na ochranu před neoprávněnou výrobou kopií

  Obvyklý vertikální systém zasunutí klíče

  Zádržné segmenty jsou uvedeny do požadované pozice pomocí dvou přesazených drážek 

na klíči

  Systém oboustranně použitelného klíče s ergonomicky tvarovanou hlavou klíče

  Modulový systém lze jednoduše aplikovat na místě a v různých stavebních situacích

Funkční prvky
  Dlouhá životnost díky robustnímu klíči z niklové mosazi odolnému proti opotřebení

  Speciálně tvarovaná špička klíče pro jednoduché zasunutí

  Dlouhá životnost díky patentované povrchové úpravě všech pohyblivých částí vložky

  Standardní uzamykací funkce: Při klíči vloženém z jedné strany nelze vložku                    

otevírat/zamykat ze strany druhé

  Volitelná oboustranně uzamykatelná vložka (BSZ): i při zasunutém klíči z jedné strany         

je možné vložku otevírat/zamykat ze strany druhé

Bezpečnostní prvky
  Odpružená destička klíče pro vyšší kontrolu klíče

  Vysoký stupeň bezpečnosti s ohledem na nedestruktivní metody překonání                  

(např. úderový klíč nebo planžetování) 

  Ochrana proti planžetování díky integrovanému systému falešných otevíracích pozic

  Ochrana proti odvrtání díky prvkům z tvdokovu a nerezové oceli

  Odpovídá třídě bezpečnosti uzavírání 6 dle EN 1303:2005

  Odpovídá třídě odolnosti proti překonání 1 dle EN 1303:2005

  Vhodné pro protipožární a kouřotěsné ochranné prvky EI30, E30 dle EN 1634-1

Montáž a provoz
  Jednoduchá montáž zadlabacího nebo trubkového zámku dle DIN nebo ÖNORM

  Díky modulovému systému lze cylindrickou vložku upravit na místě dle situace
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Technické údaje
Kód výrobku: DZ A/B (A/B, údaje v mm)

Délka strany: od 27 mm (u krátkých vložek, jednostranně)

Nejkratší rozměr vložky při zachování standardních funkcí:

27/36 asymetrická vložka, síla stěny dveří včetně kování  

nebo rozety 63 mm, 

31/31 symetrická vložka, celková délka L=62 mm

Nejkratší rozměr vložky pro systémy BSZ a GEFE:

31/36 symetrická vložka, síla stěny dveří včetně kování   

nebo rozety 67 mm

Spojovací šroub vložky: M5×60

Váha: 220 g (DZ 31/31)

Zkoušky:  vhodné pro protipožární a kouřotěsné ochranné dveře 

EI30, E30, T30, R30

cylindrická vložka s třídou ochrany proti vytržení

Balení: jednotlivé, vystavovací nebo celkové balení,                   

balení nepovinné

Varianty zabezpečení: BSZ: oboustranně uzamykatelná vložka

GEFE: oboustranně uzamykatelná cylindrická vložka

KZS: rozšířená ochrana proti odvrtání

VdS: Cylindrická vložka s ochrannou proti vytržení třídy BZ(+)

Samostatná ochrana uzamykání pro přepínací zařízení     

EMA (třída BZ+)

Řešení pro různé typy situací: ozubené kolečko pro dveře s vícenásobným uzamykáním, 

speciální funkce synchronizace (např. dvojitý zub)

SSW: Ochranný mechanismus proti prachu a povětrnostním 

vlivům

SEW: Provedení s ochranou proti mořské vodě

Typy provedení
Standardní povrchová úprava: matný nikl nebo                                                            

leštěná mosaz 

Speciální povrchová úprava:  chrom lesklý, chrom matný, nikl lesklý,

hnědá patina, černá patina, provedení PVD

Příslušenství
Speciální spojovací šroub vložky

Sprej pro údržbu
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