CES-modulesysteem

Veiligheid uit een modulair pakket
Slothelft

Slothelft
Koppeling
en hendel

Kernverlenging

Drukstift

Verlenging van behuizing
binnen

Verlenging van behuizing
buiten

Afbeelding van een dubbelcilinder 812MO + MOKI-08-00 met afmeting 35,5 (binnen)/27,5 mm (buiten)

Hier vindt u een animatie van de montage:

Flexibele montage
Met het modulaire systeem kunt u half-, dubbel- en ook knopcilinders van CES ter plekke aan de betreffende
deurdikte aanpassen. Het modulaire systeem is voor alle klantprofielsystemen verkrijgbaar en wordt met volledig geladen slothelften geleverd.
De sluitcilinders zijn van hoogwaardige kwaliteit, nauwkeurig verwerkt en optisch fraai. De slothelften zijn in alle
galvanische speciale kleuren beschikbaar.

Voordelen van het
modulaire systeem
• Eenvoudige montage en demontage van de sluitcilinder
• Grote stabiliteit en bestendigheid zoals bij compacte
sluitcilinders
• Grotere trek- en pickbescherming
• De slothelften zijn volledig geladen, de sluiting is
geïntegreerd
• Cilinderlengtes kunnen individueel aan de betreffende
deurdikte worden aangepast
www.ces.eu

Toepassingen
•
•
•
•

Bouwprojecten met onbekende deurdiktes
Renovatieprojecten in de woningbouw
Noodhulpdiensten
Veelgebruikte huisdeuren

Veiligheidsvoorzieningen

Leverbare slothelften

• 811MO halve cilinder
Een slothelft met sluiting inclusief
koppeling en hendel

• 812MO dubbelcilinder met nood-- en

Door volledig gebruik van de kamerdieptes in de behuizing kunnen massieve
stiften worden gebruikt. Bovendien is

gevarenfunctie
Twee slothelften met sluiting inclusief

al in de standaarduitvoering de eerste

koppeling en hendel

• 813MO knopcilinder

huisstift gehard, waardoor identieke

Een slothelft met sluiting, een slothelft met knopas inclusief koppeling

bestendigheidswaarden als bij eendelige
sluitcilinders worden behaald.

en hendel

• 814MO afzonderlijke cilinderhelft

Het modulaire sluitsysteem is zodanig

Een slothelft met sluiting

opgezet dat bij een trekpoging de cilinder vastklemt en spreidende krachten

Levertijd

op het beschermende beslag worden

Na ontvangst van uw bestelling wordt
de levering binnen 48 uur bezorgd.
Voor MOKI-verlengingskits bedraagt de
levertijd 15 werkdagen.

Certificeringen:
DIN
EN

Verlengingskits
De praktische verlengingskits (MOKI) zijn

Bestelhulp voor MOKI-verlengingskits:
Artikelnr.

Verlenging
binnen/buiten

5 stiften

6 stiften

MOKI-00-00

00/00 mm

27/27 mm

31/31 mm

MOKI-00-04

00/04 mm

27/31 mm

31/35 mm

MOKI-00-08

00/08 mm

27/35 mm

31/40 mm

MOKI-00-13

00/13 mm

27/40 mm

31/45 mm

• drukstuk

MOKI-00-18

00/18 mm

27/45 mm

31/50 mm

• kernverlenging

MOKI-00-23

00/23 mm

27/50 mm

31/55 mm

MOKI-00-28

00/28 mm

27/55 mm

31/60 mm

MOKI-04-04

04/04 mm

31/31 mm

35/35 mm

...

...

...

...

MOKI-28-28

28/28 mm

55/55 mm

60/60 mm

ideaal voor gebruik bij uw klanten of in
uw winkelpand. Voor de montage van
half-, dubbel en knopcilinders bevatten
de kits:
• verlenging van behuizing voor de
buitenzijde

• verlenging van behuizing voor de
binnenzijde
Verbruikte lengtes kunnen eenvoudig
worden nabesteld.

www.ces.eu

