3.

SLOTEN

HOOFDSTUK 3
SLOTEN

Sloten OJMAR
Cylinderkern
Wij bieden steeds sloten aan met losse cylinderkernen. Deze losse cylinderkernen dient u steeds apart bij te bestellen wanneer u een slot bestelt.
Het geeft ons de mogelijkheid op basis van uw sleutelplan conform uw wensen de nodige groepssluitingen te verzekeren.
Deze kernen worden gedemonteerd met een speciale demontagesleutel. (apart te bestellen) Op uw vraag kunnen wij u een meestersleutel
leveren (apart te bestellen) die past op de verschillende groepssluitingen. Onze cylinderkernen worden steeds geleverd voorzien van 2 sleutels.

Bestelcode

Omschrijving

0410 CYL SPEC

Cylinder speciaal gelijksluitend

0410 CYL SPEC 1

Cylinder speciaal gelijksluitend S035

0410 CYL SPEC 2

Cylinder speciaal verschillend

0410 MONT.SL.

Montagesleutel voor cylinder speciaal

0410 MR.SL.

Meester sleutel

Montage

Demontage
Via montagesleutel - apart te bestellen!

Opzetslot 854
- Cylinderdiameter van 16.5mm
- Verkrijgbaar met losse cylinder (apart bestellen)
- Zowel verkrijgbaar in uitvoering links, rechts als voor lade

Bestelcode

0406 854 LA S (lade)
0406 854 LI S (links)
0406 854 RE S (rechts)

Sluitplaat
- Sluitplaatje voor opzetslot - 40x12mm
- Te gebruiken met schroeven diameter 3mm
- Uitvoering vernikkeld
Bestelcode

00450 23941013
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Sloten OJMAR

3.

Duwslot 1004 met verwisselbare cylinder
- Slot met verwisselbare cylinder (apart te bestellen) om
groepssluitingen mogelijk te maken.
Bestelcode

Omschrijving

0401 1004 C22

Zonder cylinder

Slot 1018 voor ladeblok
- Compleet slot met alle mogelijke toebehoren voor ladebloksluitingen
- Sluitstang wordt ingefreesd in groef van 21x8mm (BxD)
- Sluitnokken zijn aanpasbaar in functie van inbouwbreedte lade
- Stangen verkrijgbaar op lengte 600
- Nokken kunnen zelf gepositioneerd worden
- Kan uitgerust worden met ladevergrendeling

SLOTEN

Geef ons Uw maten op en wij bezorgen u een
compleet slot op maat.

Slot 1018
- Verkrijgbaar met sluitpin lengte 40mm
- Met verwisselbare cylinderkern
Bestelcode 0402 1018 C2 (L = 40mm)
Ladevergrendeling:
Bestelcode 0403 1018 5 (links)
Bestelcode 0403 1018 6 (rechts)
Stangen:
Bestelcode 0403 1018 60 (600mm)
Stangbevestiger:
Bestelcode 0403 1018 3M (metaal)
Bestelcode 0403 1018 3N (nylon)
Sluitnokken:
Bestelcode 0403 ARRETDOR
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Sloten OJMAR
Draaistangslot 926 met toebehoren
Uitermate geschikt voor bureelkasten met hoge deuren (3-punt sluiting)

Bestaat uit:
1x

Slotkast

1x

Draaiknop

2x

Excentrische pin

1x

Sluithaak rechts en 1x sluithaak links

Draaiknop rechts

2x

Metalen houder

0408 2000

Stang 2000mm

1x

Stang

0408 2500

Stang 2500mm

Bestelcode

Omschrijving

0409 926 25R

Slotkast (cylinder apart te bestellen)

0409 928LSPEC

Draaiknop links

0409 928RSPEC

Bestelcode

Omschrijving

0408 0901.033NI

Excentrische pin

0408 0936.040NI

Sluithaak rechts + houder

0408 0936.041NI

Sluithaak links + houder

0408 0942.040NI

Metalen houder voor stang

Product

- Knop dient bevestigd te worden met speciale montagepin (wordt
automatisch bijgeleverd)
- Knop in uitvoering mat chromé en voorzien voor verwisselbare
cylinderkern

- Vaste knop voor andere deur
- In uitvoering mat chromé met tegenplaat
Bestelcode

00409 931 5019
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Sloten OJMAR
Slot 951 zijkant
- Slot met stang voor sluiting ladeblok aan zijkant
- Groef voorzien van 8mm diep, 20mm breed
- Boorgat 40mm voor slot
- Wordt geleverd met stang van 600mm lang
- Mogelijkheid tot groepssluiting

Bestelcode

Slot 922 voor archiefkasten
Bestelcode

Omschrijving

0408 922 4025

Slot zonder cylinder, schieter 25mm, R

0408 922 4125

Slot zonder cylinder, schieter 25mm, L

0408 2100

Stang 2000mm

0408 2500

Stang 2500mm

- Verkrijgbaar met losse cylinderkern (apart bij bestellen) voor groepssluitingen
- Wordt geleverd met alle toebehoren
- Stangen apart bij bestellen op lengte 2.1m of 2.5m

SLOTEN

0404 951 600

Bestaat uit:
1x

Slot

2x

Excentrische pin

1x

Sluithaak rechts en 1x sluithaak links

2x

Metalen houder

1x

Stang

Bestelcode

Omschrijving

0408 0901.033NI

Excentrische
pin

0408 0936.040NI

Sluithaak rechts
+ houder

0408 0936.041NI

Sluithaak links
+ houder

0408 0942.040NI

Metalen houder
voor stang

Product
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Sloten OJMAR
HASP LOCK
HASP LOCK voor metalen en houten deuren
- Zowel geschikt voor metalen lockers als voor houten deurtjes tot 20mm (door gebruik van rugplaat).
- Uitermate bestand door doordachte materiaalkeuze tegen vocht en corrosie, met anti-draaisysteem.
- Zowel beschikbaar in linkse als in rechtse uitvoering, af te sluiten met een hangslot tot 8mm diameter (zie hieronder) dat ook kan verkregen worden
in 3 cijfer of 4 cijfer combinatieslot.
HASP LOCK voor metalen deuren
Bestelcode

Omschrijving

0415 039-ML

Links

0415 039-MR

Rechts

0415 039-SLOT3

Hangslot met 3 combinaties, zwart

0415 039-SLOT4

Hangslot met 4 combinaties, zwart

HASP LOCK voor houten deuren
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Bestelcode

Omschrijving

0415 039-HL

Links

0415 039-HR

Rechts

0415 039-HBPL

Rugplaat voor houten deur, 1 per slot

0415 039-SLOT3

Hangslot met 3 combinaties, zwart

0415 039-SLOT4

Hangslot met 4 combinaties, zwart

3.

Sloten OJMAR
Special sloten OJMAR
Wij bieden verschillende locker oplossingen aan voor gymlokalen, zwembadinrichting, sportclub, vereniging of bedrijfslockers.
Contacteer ons met uw specifieke vraag en wij bieden u een gepaste oplossing aan.
Ook lidkaarten met toegangscode en programmeerbare kaarten behoren tot de mogelijkheid.
Tot onze spijt kunnen wij deze oplossingen niet altijd per stuk aanbieden en zijn deze nooit uit voorraad leverbaar.
Hou rekening met een levertijd van 3-4 weken!’

Enkel op bestelling!
Tel 03/464 00 91 - info@du-pont.be
Slot met 1 munt
De verwisselbare cilinder of lip vormt een belangrijk veiligheidsaspect, dat zijn vruchten afwerpt bij sleutelverlies of -diefstal. De
afmeting van de muntstukken is geen probleem, aangezien de
optionele instelbare versie van het muntslot kan worden gebruikt
voor muntstukken met een diameter van 21 mm tot 28 mm.
Het muntslot van Ojmar kan worden omgebouwd tot een betaalslot door er een muntopvangbakje in te monteren.

VOCHTIGE OMGEVING

DROGE OMGEVING

SLOTEN

SLOT MET 1 MUNT
DROGE OMGEVING

Al onze muntsloten zijn voorzien van een loper.

SLOT MET 1 MUNT
VOCHTIGE OMGEVING

Slot met kaart of munt
Onze kaartsloten werken uitsluitend met een kaart zodat
de personeelsleden van een onderneming gebruik kunnen
maken van kluisjes zonder dat ze daarvoor een muntstuk
nodig hebben. Voor het geval er in het gebouw naast het
personeel ook occasionele gebruikers aanwezig zijn,
kunnen onze kaartsloten ook zowel met kaarten als met
muntstukken werken. De personeelsleden gebruiken dan
hun kaart om toegang te krijgen tot de kluisjes terwijl de
occasionele gebruikers daarvoor een muntstuk nodig hebben.
Kaartsloten voorkomen bovendien dat kluisjes voorbehouden
worden of lange tijd door één persoon worden gebruikt,
aangezien de gebruikers steeds hun kaart moeten terugvragen voor
ze het gebouw kunnen verlaten.

SLOT MET KAART
OF MUNT
VOCHTIGE
OMGEVING

Om gebruik door onbevoegden te vermijden, werkt de kaart
alleen als ze geperforeerd is met een speciale Ojmarperforator.

SLOT MET KAART OF MUNT
DROGE OMGEVING
DROGE OMGEVING

VOCHTIGE OMGEVING

Enkel mogelijk op bestelling voor projecten, niet per stuk leverbaar!
Levertijd 3-4 weken!
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Sloten OJMAR
Speciale sloten OJMAR
Muntopvangbakje
Het muntopvangbakje kan in elk muntslot van Ojmar worden gemonteerd
(maar niet in kaartsloten).
Het wordt vervaardigd uit roestbestendige materialen en is uitgerust met
een speciaal sleutelprofiel.

HET MUNTOPVANGBAKJE MAAKT
VAN HET MUNTSLOT VAN OJMAR EEN
BETAALSLOT

Polsband
Mechanische sleutelpolsband voor elk slotprofiel.
Onze sleutelpolsbanden hebben een gesloten en instelbare
vormgeving, zijn vochtbestendig en zijn vervaardigd uit hoogwaardige
materialen.
Ze zijn aangenaam en eenvoudig om te gebruiken. Ze worden geleverd
met een sleutelbeschermingskap.

Enkel op bestelling!
Tel 03/464 00 91 - info@du-pont.be
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Cylinderkern voor slot BMB
- Cylinderkern voor alle sloten van BMB
- Steeds voorzien van 1 zwarte klapsleutel en 1 standaard sleutel
- Zowel verkrijgbaar gelijksluitend als verschillend sluitend
- Verschillende groepen onder meestersleutel en zelfs
grootmeestersleutel mogelijk.
Bestelcode

0499 1021.061 (verschillend sluitend)
0499 1021.061.013 (gelijk sluitend)

Meestersleutel voor slot BMB
- Meestersleutel voor alle sloten van BMB
- Met rode cover kap
- Eventueel uitbreidbaar tot 5 verschillende meestersleutels onder 2
verschillende grootmeestersleutels
Bestelcode

0499 1011.016

- Grootmeestersleutel voor alle sloten van BMB
- Met grote rode cover kap
- Eventueel uitbreidbaar tot 2 verschillende grootmeestersleutel
Bestelcode

0499 1011.006

SLOTEN

Grootmeestersleutel voor slot BMB

Demontagesleutel voor slot BMB
- Demontagesleutel voor alle Modul sloten van BMB
- Met gele cover kap
Bestelcode

0499 1011.106

Slotrosace
- Slotrosace voor 19mm boorgat
- Steeds apart te bestellen bij alle sloten van BMB die voorzien worden
van rosace
- Ook verkrijgbaar in andere afmetingen en vormen
Bestelcode

0499 1049.101
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Sloten BMB
FLEX opzetslot
- Opzetslot verpakt in complete set bestaande uit 1 slot
- Cylinderkern met bijpassende sleutels
- 2 verschillende rosacen
- 4 schroeven
- 1 demontagesleutel en handleiding
- Kan zowel links, rechts als voor een lade gebruikt worden en doornmaat
instelbaar voor zowel 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm als 40mm
- Verkrijgbaar gelijksluitend en verschillend sluitend
- Uitvoering vernikkeld
Bestelcode

0499 1231.061.620 (verschillend sluitend)
0499 1231.061.001 (gelijk sluitend)

FLEX opzetslot
- Kan zowel links, rechts als voor een lade gebruikt worden en doornmaat
instelbaar voor zowel 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm als 40mm
- Cylinderkernen alsook rosace apart te bestellen!
- Uitvoering vernikkeld.
Bestelcode

0499 1231.000

Sluitplaat
- Sluitplaatje voor opzetslot
- Afmetingen 40x12mm
- Te gebruiken met schroeven diameter 3mm
- Uitvoering vernikkeld
Bestelcode

0450 23941013

Slot
- Centrale sluiting CABLOXX
Bestelcode

0499 1181.000 (cylinder apart)

Draaistangslot
- Draaistangslot dat zowel kan gebruikt worden met standaard
cylinderkern als met draaiknop!
- Slechts 1 slot voor alle toepassingen
- Zowel links als rechts instelbaar
- Uitvoering vernikkeld
Bestelcode

0499 1371.000

Draaiknop
- Draaiknop voor draaistangslot met gummi ringen (ook andere versies verkrijgbaar)
- Cylinderkernen apart te bestellen
- 1 demontagepin steeds inbegrepen
- Uitvoering: inox look
- Zowel te verkrijgen voor linkse als voor rechtse toepassing
Bestelcode
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0499 1400.500 (rechts)
0499 1400.400 (links)

Sloten BMB
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Vaste knop
- Vaste knop voor tegendeur bij gebruik van draaiknopslot met zelfde
vormgeving als draaiknop en voorzien van gummi ringen
- Bevestiging door middel van 2 x M4 vijs
- Uitvoering: inox look
Bestelcode

0499 1410.100

Set toebehoren
- Set toebehoren voor volledig draaistangslot, verpakt in apart zakje
en bestaande uit 1 paar sluithaken, 2 stangbruggen, 2 sluitnokken en 1
sluitplaat
- Stangen apart te bestellen!
- Uitvoering vernikkeld
- Ook los te verkrijgen
Bestelcode

0499 1451.000.01

Draaistang

Bestelcode

0408 2100 (2000mm)
0408 2500 (2500mm)

Drukknopslot MOBY
- Geschikt voor deurdikte 13 tot 35mm
- Uitermate geschikt voor motorhomes, caravans of boten
- Uitvoering: drukknop in inox look, tegenplaat en behuizing in zwart
(apart te bestellen)

SLOTEN

- Draaistang voor draaistangslot, diameter 6mm met 1 afgeplatte kant
- Uitvoering vernikkeld
- Verkrijgbaar op lengte 2000mm en 2500mm maar ook eventueel
op maat

Bestelcode

0499 1930.000 (drukknop in inox look)
0499 1933.300 (behuizing en tegenplaat)

Glasslot
- Glasslot modul voor glasdikte 4 tot 8mm, zonder glasboring te
bevestigen!
- Uitvoering vernikkeld
Verschillende andere toepassingen en oplossingen voor glas
leverbaar. Bel ons voor meer info: 03/464 00 91
Bestelcode

0499 1281.100

Rolluikslot
- Rolluikslot met tegenplaat. Uitvoering vernikkeld. Rosace en
cylinderkern apart te bestellen.
Bestelcode

0499 1051.100
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Sloten BMB
Cijferslot KICCO
- Cijferslot met 4-nummer systeem voor zowel houten als metalen
meubels voor deurdikte 0 tot 22mm
- Volledige set met alle toebehoren voor beide versies alsook 2
verschillende haken: recht en gekraakt
- Set bestaat uit: cijferslot, 2 behuizingen (1 voor houten en 1 voor
metalen meubels), 2 haken (1 x recht en 1 x gekraakt), 1 hoofdsleutel,
1 x metaalklem en de bijhorende bevestigingsschroeven
- Verkrijgbaar in versie links of rechts

Bestelcode

Omschrijving

0499 1997.220

Links

0499 1997.230

Rechts

0499 1997.006

Losse hoofdsleutel

Hangslot ROTOR
- HASP slot voor houten meubels voor houtdikte tot 22mm
- Afsluitbaar met hangslot met beugeldiameter 4 tot 8mm (zelf te voorzien)
- Verschillende sluitmogelijkheden mogelijk met 1 set namelijk:
* Links of rechts
* 90° of 180°
* Verkrijgbaar in mat zwart of mat zilver
* Boorgat: diameter 19mm
Set bestaat uit 1 ROTOR HASP slot, 2 stoppers voor verschillende
sluitmogelijkheden, 1 sluithaak (recht, 35mm), 1 bevestigingsschroef, 1
zeskant moer en 1 rondel voor doordraaien te vermijden.
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Bestelcode

Omschrijving

0499 1973.22.33

Mat zwart

0499 1970.22.33

Mat zilver

3.

Sloten BMB
Kastsluiter
Deze automatische kastsluiter maakt het gebruik van slaglat
(makelaar) of draaistangslot overbodig!
U hebt enkel nog een standaard opzetslot nodig om een 3-punt
sluiting te bereiken. Uiteraard niet alleen voordeliger in prijs, maar dit
levert ook een aanzienlijk voordeel in de montage op. Uitvoering zwart.
Door het verwisselen van de pin verandert u de sluitrichting van
bovensluiting naar ondersluiting.

Bestelcode

0499 1483.600

Open

Gesloten

- Opzetslot met elektronisch klavier, geluids- en LEDindicatie
- Kan ook gebruikt worden als draaistangslot met 3-punt sluiting
- Uitvoering zwart, doornmaat 15mm
- Kan eventueel ook gebruikt worden, door middel van speciale afdekkap, in metalen meubelen
- Complete set omvat:
* Slot
* Roset 76mm, roset 32mm
* Inbussleutel
* Bevestigingsschroeven
* Handleiding

Bestelcode

Omschrijving

0418 0990.300

Rechts, complete set

0418 0990.200

Links, complete set

SLOTEN

Slot met toetsklavier elektronisch

Makelaar of slaglijst
Vooral gebruikt in kantooromgevingen voor deuren met slot. Wordt achteraan de deur geplaatst via schroeven (schroefgaten voorzien),
voorkomt inkijk en vormt tevens aanslag lijst voor tegenliggende deur.
Verkrijgbaar in zwart (lengte 5000mm) alsook grijs en wit (lengte 2500mm)

Bestelcode

Kleur

Lengte

0801 41900036

Zwart

5000mm

0801 7414 650

Grijs

2500mm

0801 7414 800

Wit

2500mm
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CHIP LOCK
Elektromechanisch meubelslot
Uniek elektromechanisch meubelslot met geïntegreerde kaartlezer.
Geschikt voor lockers, lades, kastdeuren, schuifdeuren en zelfs
glasdeuren.
Slot is via de buitenzijde te openen via kaart of sleutel chip.
Toepassingen in kantoren, ziekenhuizen, recreatiesector, retailsector
en zelfs privaat om uw persoonlijke woonsituatie te beveiligen.
Kast of meubel behoudt zijn esthetische waarde door onzichtbare
toepassing.
Enkele voordelen:
- Onzichtbaar op het meubel
- Geen kabels nodig (werkt met batterij)
- Verschillende toepassingen
- Verschillende opties

CHIP LOCK slot
Met de CHIP LOCK kan een slot onzichtbaar geplaatst worden aan de
binnenzijde van een kast of lade. Het slot, met een afmeting van
60x60x22mm werkt op één batterij van 3 volt (niet bijgesloten, apart
bestellen).
Door de ontgrendeling aan de voor- of zijkant kan dit zelfde slot zowel op
lades, deuren als kasten toegepast worden tot plaatdikte 25mm (dikker
mogelijk via externe antenne!).
Eenvoudig programmeren zonder software, per groep slechts 1 programmeerkaart nodig en tot max. 50 gebruikers per slot. Minstens 10cm
tussen de sloten noodzakelijk om storingen te vermijden.
Uit voorraad leverbaar!
Bestelcode

0493 960000

CHIP LOCK sluitdeel
Sluitdeel dat zowel horizontaal of verticaal kan gebruikt worden (foto A), alsook voor schuifdeuren (foto B) of met drukveer voor automatische
opening (foto C, uitermate geschikt voor greeploze deuren en lades)
Foto A
Foto B
Foto C
Bestelcode

0493 960001 (foto A)
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0493 960004 (foto B)
0493 960013 (foto C)

CHIP LOCK

3.

CHIP LOCK lithium batterij 3 Volt
Deze lithium batterij van 3 volt heeft een levensduur van 3 à 4 jaar en
genoeg vermogen om het slot meer dan 30.000 keer te openen.
Als de batterij bijna leeg is, zal het slot dit aangeven tijdens het openingsproces deze zal dan open blijven en 15 seconden lang een
alarmsignaal geven.

Bestelcode

0493 960005

CHIP LOCK sleutel chip
Er kunnen maximaal 50 tags per slot worden ingelezen. De leesafstand
is ca. 20mm door hout en glas. Voordeel van deze tag is dat deze aan
een sleutelbos toegevoegd kan worden.
Enkel op bestelling - levertijd 2-tal weken!
Bestelcode

0493 960006

CHIP LOCK sleutel chip met polsband

Bestelcode

0493 960016

CHIP LOCK sleutel kaart
Er kunnen maximaal 50 kaarten per slot worden ingelezen. De kaart
gebruikt een frequentie van 125 KHz en de leesafstand bedraagt
30mm en kan zowel door hout als glas gebruikt worden.

SLOTEN

Voor gemak bij bijvoorbeeld sportcentra en veelvuldig gebruik. De
leesafstand bedraagt 20 mm.

Bestelcode

0493 960007

CHIP LOCK programmeer kaart
Met de programmeerkaart kunnen ongelimiteerd Chip Lock sloten geprogrammeerd worden. Daarnaast is het met deze kaart mogelijk
om software instellingen te wijzigen. Per Chip Lock slot kunnen 50 kaarten geprogrammeerd worden. De programmeerkaart werkt
heel eenvoudig. Na het indrukken van de reset knop aan de achterzijde van de Chip
Lock biedt u de programmeerkaart aan. Hierna biedt u nogmaals de programmeerkaart
aan en vervolgens binnen 3 seconden de gebruikerskaart, sleuteltag of polsband.

Bestelcode

0493 960008

CHIP LOCK lange afstandkaart
De lange afstandkaart wordt gebruikt om sloten achter dikkere materialen te openen. Deze lange afstandkaart leest zowel door hout
als glas op een afstand van 40mm. Bij dikkere materialen kan deze kaart ook gebruikt
worden als programmeerkaart.

Bestelcode

0493 960012
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CABLOXX
Meer designvrijheid voor afsluitbare meubelen
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3.

CABLOXX
Slotsysteem voor ANTARO, LEGRA en Ta’OR lades!
Overzicht componenten
- Met een compact programma biedt CABLOXX extra veiligheid en
tegelijkertijd grote designvrijheid
- Systeemonafhankelijke oplossing - combineerbaar met verschillende
lades en geleiders
- Hoge flexibiliteit - inzetbaar voor verschillende kastafmetingen
- Compatibel met alle bewegingstechnologieën
- Onbeperkt verstelcomfort
- Te gebruiken zowel bij ANTARO, LEGRA als Ta'OR lades
- Sleutelplan mogelijk

1d

4

1b
2

1b

3a
3b

1b

2
1c

1a
1b
1c
1d
2
3a
3b
3c
4

Sluitstang
Afstandsstuk
Opvulstuk
Opname voor slot
Vergrendeleenheid
Sluitkast
Frontstuk voor sluitkast
Afdekkap voor sluitkast
Slot

SLOTEN

3c

2

1a

Bestelcode

Omschrijving

0499 1181.000

Slot centrale sluiting CABLOXX (cylinder apart)

CAB.Z80.000SG

Sluitkastset (opbouw lade) lichtgrijs CABLOXX

CAB.Z80.000SW

Sluitkastset (opbouw lade) zijdewit CABLOXX

CAB.Z80.000SZ

Sluitkastset (opbouw lade) zwart CABLOXX

CAB.Z80.000SO

Sluitkastset (opbouw lade) oriongrijs CABLOXX

CAB.ZS0.000VL

Vergrendeleenheid CABLOXX LINKS

CAB.280.000VR

Vergrendeleenheid CABLOXX RECHTS

CAB.280S0560

Sluitstangset CABLOXX tot corpushoogte 600mm (set)

CAB.Z80S0760

Sluitstangset CABLOXX tot corpushoogte 800mm (set)

CAB.Z80V000A

Synchronisatieset corpus >600mm (OPTIE) CABLOXX

CAB.Z80V1163W

Synchronisatiestang corpus >600mm (OPTIE) CABLOXX
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CABLOXX
Slotsysteem voor ANTARO, LEGRA en Ta’OR lades!
Bestelinformatie - flexibel om in te korten
1

Sluitstangset

4

Tot corpushoogte 600mm

CAB Z80S0560

Tot corpushoogte 800mm

CAB Z80S0760

Optionele synchronisatieset *

Aanbevolen voor corpusbreedtes > 600 mm in
combinatie met sluitfunctie

Bestaat uit:

CAB Z80V000A

Bestaat uit:

1a | 1x sluitstang, symmetrisch

2x opname voor synchronisatie

1b | 1x opvulstuk om in te korten

2x hendel voor synchronisatie

1c | 1x afsluitstuk

* Bij gebruik van een synchronisatie zijn twee
sluitstangensets nodig.

1d | 1x opname voor slot
1x boormal voor afsluitstuk
1x montagehandleiding

Snijmaat sluitstang: Binnenhoogte BH - 2 mm

2

Vergrendeleenheid

5

Rechts

CAB Z80.000VR

Links

CAB Z80.000VL

Optionele synchronisatiestang *

Om in te korten

CAB Z80V1163W

Snijmaten: Binnenbreedte BB - 7 mm

3

* Bij gebruik van een synchronisatie zijn twee
sluitstangensets nodig.

Sluitkastset

SW-M zijdewit mat

CAB.Z80.000SW

WGR Lichtgrijs

CAB.Z80.000SG

OG-M oriongrijs mat

CAB.Z80.000SO

TS-M terrazwart mat

CAB.Z80.000SZ

6

Slot

Centrale sluiting CABLOXX 0499 1181.000

Bestaat uit:
3a | 1x sluitkast
3b | 1x sluitkast-frontstuk
3c | 1x Afdekkap voor sluitkast

Voor passende cylinder, check pagina 3-8
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3.

CABLOXX
Slotsysteem voor ANTARO, LEGRA en Ta’OR lades!
Planning

Inbouwruimte sluitstang en synchronisatie

Infreesmaat sluitstang

105
76
53

45

4

Inboormaat sluitstang
37

ø2.5

Minimale fronthoogte

Optionele inboormaat opname voor synchronisatie

81

min. 7

F

32

20

SLOTEN

32

32

min. 37

39

min. 71
46

16

min. FH

ø2.5

Minimale
fronthoogte
[min. FH]

Hoogte
N

M

K

B

C

D

F

TANDEMBOX

111

126

156

183

215

247

-

LEGRABOX

107

132

170

-

221

-

285

Bij voeg [V] van 2mm
Geldig voor BLUMOTION geleiders
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CABLOXX
Slotsysteem voor ANTARO, LEGRA en Ta’OR lades!
Inboormaat sluitkast-frontstuk

Slot centrale sluiting

Houten lade
10

9

Ø2.5

9

14

SKH

10

SKH
X

10

Ø2.5 Ø2.5

X
SKH

X

9

15.5

X

15.5 15.5

9

ø2.5

X

ø2.5 ø2.5

14

9

14

14
9

14

X

9

14
9

ø2.5

X

ø2.5 ø2.5

14

X

14

9

14

TANDEMBOX

X

LEGRABOX

Sluitstang, vergrendeleenheid en cilinder
Sluitstang inkorten

Opvulstuk inkorten,
vergrendeleenheid monteren

Afsluitstuk vastzetten

2

3

1

LH - 2

4
5
Ø5
2

3

6
CLICK

4

Sluitstang monteren

Opname voor slot monteren

CLICK

3-19
3.5 x 15 mm

3.

CABLOXX
Slotsysteem voor ANTARO, LEGRA en Ta’OR lades!
Montage sluitkast en synchronisatie
Sluitkast en afdekkap

Opname voor synchronisatie

3.5 x 15 mm

3.5 x 15 mm
Synchronisatiestang inkorten

Hendel voor synchronisatie opschuiven

Synchronisatiestang inhangen

SLOTEN

Sluitkast-fontstuk

CLICK

LW

-7

Hendel voor synchronisatie bevestigen

Montage voorraadladen

Demontage voorraadladen

1

2
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