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ABUS D6 biztonsági hengerzárbetét

D6 biztonsági hengerzárbetét Az okos választás
Az ABUS legújabb fúrt kulcsos hengerzárbetéte, törésvédelemmel (Pre-Snap) megerősítve, DIN EN1303 szabvány szerint készül.
Termékjellemzők:
•
Törésvédelem kikönnyítéssel
•
Megerősített kétoldali fúrás- és maghúzás elleni védelem az
edzett acélcsapoknak köszönhetően
•
Finomnyitás/letapogatás elleni védelem a speciális csapoknak köszönhetően
•
Fúrt kulcsos kivitel, nincsenek éles fogak a kulcson
•
Kódkártya: kódolt kulcsok, könnyű utánrendelési lehetőség
•
6 csapos zárszerkezet
•
5 db pontfuratos kulcs, hosszú kulcsnyakkal
•
Nikkel kivitel; matt réz csak 30/30mm-ben
•
Teljeskörű MABISZ ajánlás
•
Zárrendszerben is rendelhető
Felhasználás:
•
Családi ház és lakás bejárati ajtókhoz valamint irodák,
közületek és vállalatok részére
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ABUS D6 biztonsági hengerzárbetét

Törésvédelem kikönnyítéssel
(Pre-Snap)
A zárbetét törés az egyik leggyakoribb illegális behatolási módszer
hazánkban. Az ABUS a hengerzárak törés elleni védelmére a zártesten egy meghatározott mélységű bevágást tesz, adott ponton
meggyengítve a zárat, hogy áthelyezze a szerkezet leggyengébb
pontját középről a zár külső harmadára. Egy esetleges zártöréses
behatolási kísérlet esetén, az erő hatására a hengerzár külső
harmada a kikönnyített résznél letörik úgy, hogy a tolókavivő és
a mechanikai funkciók épen maradnak. Ez megakadályozza a
zár teljes roncsolását, azaz a zárbetét továbbra is véd, miközben
a zártöréssel történő illetéktelen behatolás is meghiúsul. Ennek
a megoldásnak köszönhetően a betörő nem, de a tulajdonos a
roncsolás után is be tud jutni az ingatlanba.

Törésvédelem kikönnyítéssel
(Pre-Snap): A zárbetét a
szándékosan meggyengített részen
törik, de az érdemi rész sértetlen
marad. A zárbetét továbbra is
védelmet nyújt az illegális behatolással szemben.

Zártöréses módszer: A zárbetét a
külső, törési erő hatására a leggyengébb ponton a tolókavivőnél
eltörik és teljesen roncsolódik.
Így a zárbetét már nem véd az
illetéktelen behatolás ellen.
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Zártípusok és méretválaszték:
A D6-os család kétoldalas hengerzárbetét, gombos zárbetét
félcilinder (10/30), és körcilinder (ECCR-D6) típusokban érhető
el, illetve lakattal (75/50 mm-es méretben) is kombinálható. A
kétoldalas és gombos hengerzárbetéteket az alábbi méretekben
kínáljuk:				
A/B
mm
30
35
40
45

30

35

40

45

50

55

60

65

30/30 30/35 30/40 30/45 30/50 30/55 30/60

70

75

30/70*

80

90

30/80 30/90

35/35 35/40 35/45 35/50 35/55 35/60 35/65*
40/40 40/45 40/50 40/55 40/60 40/65* 40/70*
45/45 45/50 45/55 45/60 45/65* 45/70* 45/75

50

50/50 50/55 50/60
*A gomb csak a hosszabb oldalon lehetséges
A dölt betűvel szedett méretek nem gombozhatók

Kapcsolat:			
ABUS Hungária Kft.		
1139 Budapest, 			
Lomb u. 31/b				
Tel: +36 1 412 1646		
Fax: +36 1 239 3073		
Email: info@abus.hu		
www.abus.com
Az Ön ABUS partnere:

