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1 Mul-T-Lock cilinders 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leveringswijze cilinders.   

-Verschillend sluitende cilinders worden met 3 sleutels en certificaat / codekaart geleverd. 

-Gelijksluitende sets europrofiel cilinders, ongeacht de maatvoeringen, worden met in totaal 5 sleutels geleverd. 

-Sluitplannen worden met 3 gratis sleutels geleverd. Extra sleutels dienen apart te worden besteld. 

-Na-bestelde cilinders worden zonder sleutels geleverd. Er wordt één testsleutel gemaakt en gefactureerd.      

   

-Sleutels voor 12 uur besteld, worden doorgaans dezelfde werkdag uitgeleverd. 

  

Doorboorbescherming - keersleutel - SKG**of SKG***. Afhankelijk van de lengte 

minimaal 6 of 7 stiften per zijde - met certificaat. Kleine tot middelgrote suitplannen. 

Artikelnummers beginnen met E  Gepatenteerd tot en met 2023 

Doorboorbescherming - keersleutel - SKG***- 10 stiften per zijde - met certificaat. 

Middelgrote tot grote sluitplannen.  Een gepatenteerde insnijding  in de sleutel zorgt 

voor zeer hoogwaardige bescherming tegen illegaal kopiëren.  

 

Artikelnummers beginnen met C+  Gepatenteerd tot en met 2033 

Doorboorbescherming - keersleutel - SKG** of SKG***- 11 stiften per zijde - met 

certificaat. Middelgrote tot grote sluitplannen.  Bewegend, functioneel element in de 

sleutel zorgt voor zeer hoogwaardige bescherming tegen illegaal kopiëren. 

Artikelnummers beginnen met M  Gepatenteerd tot en met 2025 

Doorboorbescherming - keersleutel - SKG** - 16 stiften per zijde - met certificaat. Zeer 

grote sluitplannen.  Bewegend, functioneel element in de sleutel zorgt voor zeer 

hoogwaardige bescherming tegen illegaal kopiëren. 

Artikelnummers beginnen met P  Gepatenteerd tot en met 2025 

Doorboorbescherming - keersleutel - SKG** -  afhankelijk van de lengte 6 of 7 stiften 

per zijde - met sleutel codekaart-  geschikt voor verschillend sluitend en gelijk sluitend. 

Artikelnummers beginnen met Z 

Doorboorbescherming - keersleutel - SKG** of SKG***- 10 stiften per zijde - met 

certificaat. Middelgrote tot grote sluitplannen.  Bewegend, functioneel element in de 

sleutel zorgt voor zeer hoogwaardige bescherming tegen illegaal kopiëren.  

 

Artikelnummers beginnen met I+  Gepatenteerd tot en met 2032 
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Mul-T-Lock sleutel met eigen logo 

 

Het is van groot belang dat uw bedrijf zich als specialist profileert. Steeds vaker zult u zich moeten uiten met 

vakkennis en de ervaring welke u bezit. 

U bereikt een groot publiek, tegen minimale kosten.                                                                                   

Met een Insert kapje in de kop van de sleutel met naam, telefoonnummer, logo etc. 

De Insert blanks hebben dezelfde prijs als de normale sleutel blank en zijn per stuk leverbaar.  

Verkrijgbaar in: 

MT5+, MT5, Interactive+, Interactive, ClassicPro, Integrator en 7x7. 

De minimale afname Insert kapjes is 3000 stuks in een kleur. 

Eenmalige malkosten. 

 

Leverbaar in de volgende kleuren:  

 

 

 

 

                                                                 

 

Rood RAL3018 

Grijs RAL7037 

Geel RAL1003 

Groen RAL6024 

Oranje RAL2008 

Blauw RAL5000 

Wit RAL9016 
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Mag een sleutel zonder eigendomsbewijs na te maken zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ja Nee 

Standaard 

Gepatenteerd t/m 2025. 
Keersleutel.  SKG**   
32 blokkeerelementen. 
Zeer grote sluitplannen. 
Levertijd i.o. 24 uur. 

Zeer 
veilig 
plus 

Keersleutel.  SKG**.   
Minimaal 12 maximaal 14 
blokkeerelementen.  
Kleine sluitplannen. 
Levertijd i.o. 24 uur. 

Zeer 
Veilig  

Veilig  

Zeer 
veilig 

Gepatenteerd t/m 2025. 
Keersleutel.  SKG**/***  
22 blokkeerelementen. 
Zeer grote sluitplannen. 
Levertijd i.o. 24 uur. 

Gepatenteerd t/m 2023. 
Keersleutel.  SKG**/***   
Minimaal 12 maximaal 14 
blokkeerelementen. 
Gemiddelde sluitplannen. 
Levertijd i.o. 24 uur. 

Zeer 
Veilig  

Pat. Pending t/m 2033. 
Keersleutel.  SKG***  
22 blokkeerelementen.  
Grote sluitplannen. 
Levertijd i.o. 24 uur. 

Pat. Pending t/m 2032. 
Keersleutel.  SKG** /SKG***  
22 blokkeerelementen.  
Grote sluitplannen. 
Levertijd i.o. 24 uur. 
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MT5+ / MT5 

MT5+ Gepatenteerd tot en met 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sterke punten 

Gepatenteerde keersleutel 

Zelf te vullen op gelijk sluitende code en sluitplan 

Alle onderdelen te vervangen 

Perfect te repareren en te onderhouden  

Alle uitvoeringen combineerbaar met één sleutel 

Modulair verkrijgbaar vanaf 31 mm 

Voorzien van  Alpha spring SKG** en snake 

Uitvoeringen 

Enkele cilinder 9.5x31mm t/m 9.5x85 mm 

Dubbele cilinder 31 t/m 80 mm per zijde 

Knop cilinder tot en met 70 mm 

Enkele rond cilinder 22mm  9.5x31mm t/m 9.5x38 mm 

Dubbele rond cilinder 22mm 31 t/m 48 mm per zijde 

Staart cilinder t.b.v. oplegsloten 

Binnen cilinder t.b.v. bin. zijde oplegslot 

Schroef cilinder t.b.v. Lips insteek slot 

Automaten cilinder t.b.v. lockers & brievenbus 

Hangsloten 6 t/m 16 mm beugel 

Verschillende meenemers 

Vrijloop meenemer: t.b.v. motor- & panieksloten 

Gevaren meenemer: openen als sleutel binnen in de deur zit  

Verstelbare mn. (Standaard in halve cilinder) t.b.v. schakelaar 

Tandwiel meenemers: 10, 13 en 14 tands 

Verschillende sluitingen 

LS-service cilinder om op code te vullen 

VS verschillend sluitend met 3 sleutels  

GS gelijk sluitend op code 

HS sluitplan 

 Standaard sleutelprofiel voor VS & GS  938  

 Sluitplan sleutelprofiel HS 803, 805, 806, 809   

 Bij bestelling sleutelprofiel opgeven 

 Na-leveren cilinders GS & HS zonder sleutels 

 Bij na-leveren van cilinders wordt een testsleutel 

gemaakt en gefactureerd 

 Bij meezenden certificaat ontvangt men de 

testsleutel. 

Het MT5+ platform is door de juiste prijs / kwaliteitverhouding het cilindersysteem voor de particuliere en 

zakelijke markt. De cilinders zijn voorzien van een enkele rij van 11 stiften en 5 zij stiften per zijde. Bij dit 

systeem ontvangt u een certificaat waarmee uw dealer sleutels op de juiste wijze kan bijmaken, altijd een goed 

passende sleutel. De cilinders zijn door de los te verkrijgen onderdelen zeer goed te servicen. Met deze cilinders 

kunt u uw deur op PKVW, Borg en NBR-niveau afsluiten. Sleutelblanks zijn niet vrij verkrijgbaar. 
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MT5 Gepatenteerd tot en met 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sterke punten 

Gepatenteerde keersleutel  

Zelf te vullen op gelijk sluitende code en sluitplan 

Alle onderdelen te vervangen 

Perfect te repareren en te onderhouden  

Alle uitvoeringen combineerbaar met één sleutel 

Modulair verkrijgbaar vanaf 31mm  SKG** 

SKG** en SKG*** combineerbaar 

Uitvoeringen 

Enkele cilinder 9.5x31mm t/m 9.5x85 mm 

Dubbele cilinder 31 t/m 80 mm per zijde 

Knop cilinder tot en met 70 mm 

Enkele rond cilinder 22mm  9.5x31mm t/m 9.5x38 mm 

Dubbele rond cilinder 22mm 31 t/m 48 mm per zijde 

Staart cilinder t.b.v. oplegsloten 

Binnen cilinder t.b.v. bin. zijde oplegslot 

Schroef cilinder t.b.v. Lips insteek slot 

Automaten cilinder t.b.v. lockers&brievenbus 

Hangsloten  6 t/m 16mm beugel 

Verschillende meenemers 

Vrijloop meenemer: t.b.v. motor- & panieksloten 

Gevaren meenemer: openen als sleutel binnen in de deur 
zit  Verstelbare mn. (standaard in halve cilinder) t.b.v. schakelaar 

Tandwiel meenemers 10, 13 en 14 tands 

Verschillende sluitingen 

LS service cilinder om op code te vullen 

VS verschillend sluitend met 3 sleutels  

GS gelijk  sluitend op code 

HS sluitplan 

 Standaard sleutelprofiel voor VS & GS  846  

 Sluitplan sleutelprofiel   HS  803, 805 en 806   

 Bij bestelling sleutelprofiel opgeven 

 Na-leveren cilinders GS & HS zonder sleutels 

 Bij na-leveren van cilinders wordt een testsleutel 

gemaakt en gefactureerd 

 Bij meezenden certificaat ontvangt men de 

testsleutel. 

Het MT5 platform is door de juiste prijs / kwaliteitverhouding het cilindersysteem voor de particuliere en 

zakelijke markt. De cilinders zijn voorzien van een enkele rij van 11 stiften per zijde. Bij dit systeem ontvangt u 

een certificaat waarmee uw dealer sleutels op de juiste wijze kan bijmaken, altijd een goed passende sleutel. 

De cilinders zijn door de los te verkrijgen onderdelen zeer goed te servicen. Met deze cilinders kunt u uw deur 

op PKVW, Borg en NBR-niveau afsluiten. Sleutelblanks zijn niet vrij verkrijgbaar. 
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Enkele cilinders 
 

 

 

 

 

 

Nummer A maat B maat C maat 
     MT5+  
     SKG2 

MT5+ 
Modulair  

     MT5      
     SKG2 

  MT5 met       
  brug SKG3 

MT5 
Modulair  

5531 40.5 31 9.5 x   x     

5533 42.5 33 9.5       x   

5535 44.5 35 9.5 x x x  x 

5540 49.5 40 9.5 x x x x x 

5545 54.5 45 9.5 x x x   x 

5550 59.5 50 9.5 x x x   x 

5555 64.5 55 9.5 x x x   x 

5560 69.5 60 9.5 x x x   x 

5565 74.5 65 9.5 x x x   x 

5570 79.5 70 9.5 x x x   x 

5575 84.5 75 9.5 x x x   x 

5580 89.5 80 9.5 x x x   x 

5585 94.5 85 9.5 x  x   
 

 

Enkele rond cilinders 

 

 

22 mm enkele rond cilinder.  

 

 

  

Nummer A maat B maat C maat MT5+ MT5 

K5531 40.5 31 9.5 x x 

K5533 42.5 33 9.5 x x 

K5538 47.5 38 9.5 x x 
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Dubbele cilinders 
 

 

 

 

 

 

 

Nummer A maat B maat C maat 
MT5+  
SKG2 

MT5+ 
Modulair  

MT5 
 SKG2 

MT5 met 
brug SKG3 

MT5 
Modulair  

5662 62 31 31 x   x     

5666 66 31 35 x   x     

5670/1 71 31 40 x   x     

5675/1 76 31 45 x   x     

5680/2 81 31 50 x   x     

5685/2 86 31 55 x   x     

5690/3 91 31 60 x   x     

5695/3 96 31 65 x   x     

56100/4 101 31 70 x   x     

56105/4 106 31 75 x   x     

56110/5 111 31 80 x   x     

5666/1 66 33 33       x   

5670 70 35 35 x x x   x 

5675 75 35 40 x x x x x 

5680/1 80 35 45 x x x x x 

5685 85 35 50 x x x x x 

5690 90 35 55 x x x x  x 

5695 95 35 60 x x x x x 

56100 100 35 65 x x x x x 

56105 105 35 70 x x x   x 

56110 110 35 75 x x x   x 

56115 115 35 80  x    x 

56120/6 120 35 85 x x x   x 

5680 80 40 40 x x x x x 

5685/1 85 40 45 x x x x x 

5690/1 90 40 50 x x x x x 

5695/1 95 40 55 x x x x x 

56100/1 100 40 60 x x x   x 

56105/1 105 40 65 x x x   x 

56110/1 110 40 70 x x x   x 

56115/1 115 40 75   x     x 

56120 120 40 80  x     x 
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Dubbele cilinders 
 

 

 

 

 

 

Nummer A maat B maat C maat 
MT5+  
SKG2 

MT5+ 
Modulair  

MT5   SKG2 MT5 met 
brug SKG3 

MT5 
Modulair  

5690/2 90 45 45 x x x x x 

5695/2 95 45 50 x x x   x 

56100/2 100 45 55 x x x   x 

56105/2 105 45 60 x x x   x 

56110/2 110 45 65 x x x   x 

 56115/2 115 45 70   x     x 

 56120/1 120 45 75   x     x 

 56125 125 45 80   x     x 

56100/3 100 50 50 x x x   x 

56105/3 105 50 55 x x x   x 

56110/3 110 50 60 x x x   x 

56115/3 115 50 65   x     x 

56120/2  120 50 70   x    x 

56125/3 125 50 75   x     x 

56130/3  130 50 80   x     x 

56110/4 110 55 55 x x x   x 

56115/4 115 55 60   x     x 

56120/3  120 55 65   x     x 

56125/1  125 55 70   x     x 

56130/6 130 55 75   x     x 

56135/4 135 55 80   x     x 

56120/4 120 60 60   x     x 

56125/2  125 60 65   x     x 

56130 130 60 70   x     x 

56135/5 135 60 75   x     x 

56140/5 140 60 80   x     x 

56130/1 130 65 65   x     x 

 56135/6 135 65 70   x     x 

56140/1 140 65 75   x     x 

56145/6 145 65 80   x     x 

56140/7 140 70 70   x     x 

56145/7 145 70 75   x     x 

 56150/7 150 70 80   x     x 

56150/8 150 75 75   x     x 

56155/8 155 75 80   x     x 

56160/9 160 80 80   x     x 
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Dubbele rond cilinders 

 

 

22 mm dubbele rond cilinder.  

 

 

Nummer A maat B maat C maat MT5+ MT5 

K5662 62 31 31 X X 

K5666 66 33 33 X X 

K5671 71 33 38 X X 

K5676 76 33 43 X X 

K5681 81 33 48 X X 

K5676/1 76 38 38 X X 

K5686 86 43 43 X X 

K5691 91 43 48 X X 

 

 

 

Dubbele knop cilinders 

 

 

Standaard worden de knop cilinders met de knop aan de KORTE zijde geleverd.  

Wanneer de knop aan de LANGE zijde is gewenst, dan bij bestelling aangeven. 

Messing heeft geen meerprijs.  Verschillende modelen knoppen zijn op aanvraag 

leverbaar. Knop cilinders zijn in MT5+ leverbaar als SKG** en in MT5 leverbaar als  

SKG** en SKG***. Denk om de montagevoorschriften.  

De maximale maat van een knopzijde is 70mm. 
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Cilinders voor oplegsloten 

 

Staart cilinders. 

Cilinders voor oplegsloten. De Mul-T-Lock staartcilinders SKG**  

zijn in nikkel mat en messing leverbaar.  

 
                       

Nummer Omschrijving MT5+ MT5 

5827 staartcilinder tbv oplegsloten SKG** x x 

 

 

Ombouwset Lips. 

Complete set met staart cilinder en binnen cilinder voor Lips 1754 

oplegslot met losse staart cilinder. 

 
                        

Nummer Omschrijving MT5+ MT5 

5828 set staart + binnen cilinder tbv Lips oplegslot 1754 SKG** x x 

5826 Losse binnencilinder tbv Lips oplegslot x x 

 

 

Schroef cilinders 

 

Schroef cilinder. 

Deze cilinders worden letterlijk in het insteek slot gedraaid.  

Let op de juiste diameter en lengte. (messing geen meerprijs) 
                        

Nummer Omschrijving MT5+ MT5 

5843 schroefcilinder tbv Lips slot diam. 31mm 
x 

x x 

 

 

Oplegsloten 

Lips oplegslot met losse Mul-T-Lock staart cilinder  en vaste Mul-T-Lock  
binnen cilinder.  Compleet met sluitkom. 
 
 
 
 
 
 

Nummer Omschrijving MT5+ MT5 

3010 Lips oplegslot 1754-1 Din links met Mul-T-Lock cilinders x x 

3011 Lips oplegslot 1754-2 Din rechts met Mul-T-Lock cilinders x x 
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Automaten cilinders 

 

Automaten cilinders 22mm. 

Cilindersloten voor kasten en lockers. De sleutel is in één stand uitneembaar  wat betekent dat de sleutel alleen 

uit het slot kan worden genomen wanneer deur afgesloten is. De lip is instelbaar voor  90 of 180 graden. Rechts 

en links omkeerbaar. 

 

         5844 t/m 2 worden geleverd met:  

 vlakke lip 

 vulring 3mm 

 hout montagering 

 afwerkring 

 

 

                 

Nummer 
Maat in mm 

Omschrijving MT5+ MT5 
A 

5844  22.5 mm automatencilinder ø22mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 13mm  x 

5844/1 27.3 mm automatencilinder ø22mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 17mm x x 

5844/2 38.3mm automatencilinder ø22mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 29mm x x 

 

Automaten cilinders 29mm.  

Cilindersloten voor kasten en lockers. De sleutel is in één stand uitneembaar  wat betekent dat de sleutel alleen 

uit het slot kan worden genomen wanneer deur afgesloten is. De lip draait  90 graden. Rechts en links 

omkeerbaar. 

 

         5845 t/m 1 worden geleverd met:  

 vlakke lip 

 vulring 5mm 

 hout montagering 

 afwerkring 

 

 

 

  

Nummer 
Maat in mm 

Omschrijving MT5+ MT5 
A 

5845 24 mm automatencilinder ø29mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 13mm  x x 

5845/1 28.8 mm automatencilinder ø29mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 17mm  
 

x x 
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Automaten cilinders 

 

Automaten cilinder met switch in 22 en 29 mm.  

Schakel cilinder om bijvoorbeeld een alarm, hek of poort te bedienen. De sleutel is in één stand uitneembaar  

wat betekent dat de sleutel alleen uit het slot kan worden genomen wanneer deur afgesloten is. 

 10 amp max 

 250 v max (ac/dc) 

 arbeid / ruststroom 

     

                  

Nummer 
Maat in mm 

Omschrijving MT5+ MT5 
A 

5831 29mm automatencilinder ø29mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 13mm  x x 

5831/1 22mm automatencilinder ø22mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 17mm x x 

 

Losse lip voor 22 mm automaten cilinders. 

 

 

Nummer 
Maatvoering in mm 

Omschrijving 
Lengte Uitvoering 

7402039 35 bocht Lip met bocht van 12mm verloop  
  
  

7402040 40 vlak Lip vlak 40mm lengte 

7402040-2 54 vlak Lip vlak 54mm lengte 

7402040-3 100 vlak Lip vlak 100mm lengte 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nummer Omschrijving MT5 MT5+ 

5842 kastslot met cilinder schuine dagschoot nikkel mat   Op aanvraag x 



   

 Versie 7-2017 1-1.13 

Mul-T-Lock Sleutels 

 
Sleutels.  

Blanks zijn zogenaamde blinde sleutels die de specialist zelf kan dupliceren.  

Voor de gepatenteerde sleutels is een Mul-T-Lock sleutelmachine een vereiste. 

Gefreesd zijn sleutels op de code van een eerste levering. 

Naleveren van sleutels, zijn alle sleutels die geleverd worden  

na de eerste levering. 

 

Synerkey.  

De Synerkey is een sleutel met een uitsparing in de kop om een transponder ten  

behoeve van een elektronisch toegangs-systeem te plaatsen.  

 

Private label sleutel. 

Een insert sleutel is een sleutel met een uitsparing in de kop waarin een kunststof clip 

met een persoonlijke naam, logo, of bijvoorbeeld een telefoonnummer in gedrukt kan  

worden.  

 

 

 

 

MT5+  sleutelblanks zijn aan Mul-T-Lock dealers met een KC5 sleutelmachine voorbehouden.  De gefreesde 

sleutels zijn alleen op vertoon van een origineel certifcaat verkrijgbaar. De op sluitplan na-bestelde sleutels zijn 

ook op kopie certificaat van het sluitplan verkrijgbaar. De magneetstrip in het certificaat zorgt voor een 

verhoogde veiligheid tegen illegaal kopiëren. 

 

  

Nummer Omschrijving Blank Gefreesd Na-geleverd   

7431037- 803 sleutel x x x 

7431026- 805 sleutel x x x 

7431026-# 805 insert sleutel x x x 

7431045- 805 Synerkey sleutel x x x 

7431038- 806 sleutel x x x 

7431042- 809 sleutel x x x 

7431039- 815 sleutel  x x 

7431028- 938 sleutel  x x 

7432028-# 938 insert sleutel  x x 

7431044- 938 Synerkey sleutel  x x 

7431028- 9 sleutel  x   

7431028-# 9 insert sleutel x   

7431044- 9 Synerkey sleutel x   
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Mul-T-Lock Sleutels 

 
Sleutels.   

Blanks zijn zogenaamde blinde sleutels die de specialist zelf kan dupliceren.  

Voor de gepatenteerde sleutels is een Mul-T-Lock sleutelmachine een vereiste. 

Gefreesd zijn sleutels op de code van een eerste levering. 

Naleveren van sleutels, zijn alle sleutels die geleverd worden  

na de eerste levering.  

 

Synerkey.  

De Synerkey is een sleutel met een uitsparing in de kop om een transponder ten  

behoeve van een elektronisch toegangs-systeem te plaatsen.  

 

Private label sleutel. 

Een insert sleutel is een sleutel met een uitsparing in de kop waarin een kunststof clip 

met een persoonlijke naam, logo, of bijvoorbeeld een telefoonnummer in gedrukt kan  

worden.  

 

 

 

 

MT5+  sleutelblanks zijn aan Mul-T-Lock dealers met een KC5 sleutelmachine voorbehouden.  De gefreesde 

sleutels zijn alleen op vertoon van een origineel certifcaat verkrijgbaar. De op sluitplan na-bestelde sleutels zijn 

ook op kopie certificaat van het sluitplan verkrijgbaar. De magneetstrip in het certificaat zorgt voor een 

verhoogde veiligheid tegen illegaal kopieëren. 

 

Nummer Omschrijving Blank Gefreesd 
Na-

geleverd  

7431037- 803 sleutel x x x 

7431026- 805 sleutel x x x 

7431026-# 805 insert sleutel x x x 

7431045- 805 Synerkey sleutel x x x 

7431038- 806 sleutel x x x 

7431042- 809 sleutel x x x 

7431039- 815 sleutel  x x 

7431025- 846A sleutel x x x 

7431025-# 846A insert sleutel x x x 

7431043- 846A Synerkey sleutel x x x 
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Sterke punten 

Gepatenteerde keersleutel  

Zelf te vullen op gelijk sluitende code en sluitplan 

Alle onderdelen te vervangen 

Perfect te repareren en te onderhouden  

Alle uitvoeringen combineerbaar met één sleutel 

Modulair verkrijgbaar vanaf 35mm 

SKG** en SKG*** combineerbaar 

Uitvoeringen 

Enkele cilinder 9.5x31mm t/m 9.5x90 mm 

Dubbele cilinder 31 t/m 90 mm per zijde 

Knop cilinder tot en met 70 mm 

Enkele rond cilinder 22mm  9.5x31mm t/m 9.5x55 mm 

Dubbele rond cilinder 22mm 31 t/m 50mm per zijde 

Staart cilinder t.b.v. oplegsloten 

Binnen cilinder t.b.v. bin. zijde oplegslot 

Schroef cilinder t.b.v. Lips insteek slot 

Automaten cilinder t.b.v. lockers&brievenbus 

Hangsloten 6 t/m 16mm beugel 

Verschillende meenemers 

Vrijloop meenemer t.b.v. motor- & panieksloten 

Gevaren meenemer: openen als sleutel binnen in de deur 
zit  Verstelbare mn. (Standaard in halve cilinder) t.b.v. schakelaar 

Tandwiel meenemers: 10, 13 en 14 tands 

Verschillende sluitingen 

LS-service cilinder om op code te vullen 

VS verschillend sluitend met 3 sleutels  

GS gelijk sluitend op code 

HS sluitplan 

Het Interactive + platform is door de juiste prijs / kwaliteitverhouding het cilindersysteem voor de particuliere 

en zakelijke markt. De cilinders zijn voorzien van een enkele rij van 11 stiften per zijde. Bij dit systeem ontvangt 

u een certificaat waarmee de dealer sleutels op de juiste wijze kan bijmaken, altijd een goed passende sleutel. 

De cilinders zijn door de los te verkrijgen onderdelen zeer goed te servicen. Met deze cilinders kunt u uw deur 

op PKVW, Borg en NBR-niveau afsluiten. Voor de verkoop van dit systeem is een organisatorische 

overeenkomst van toepassing. Sleutelblanks niet vrij verkrijgbaar. 

 Standaard sleutelprofiel voor VS & GS 152  

 Sluitplan sleutelprofiel   HS 115, 123 en137    

 Bij bestelling sleutelprofiel opgeven 

 Na-leveren cilinders GS & HS zonder sleutels 

 Bij na-leveren van cilinders wordt een testsleutel 

gemaakt en gefactureerd 

 Bij meezenden certificaat of kopie ervan ontvangt 

men de testsleutel. 

Interactive+ 

Gepatenteerd tot en met 2032
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Enkele cilinders 

 

 

 

 

 

 

Nummer A maat B maat C maat 
Interactive+ 

SKG2 
Interactive+           

met brug SKG3 
Interactive+ SKG3 

Modulair  

5531 40.5 31 9.5 x x   

5533 42.5 33 9.5   x   

5535 44.5 35 9.5 x x x 

5540 49.5 40 9.5 x x x 

5545 54.5 45 9.5 x x x 

5550 59.5 50 9.5 x x x 

5555 64.5 55 9.5 x   x 

5560 69.5 60 9.5 x   x 

5565 74.5 65 9.5 x   x 

5570 79.5 70 9.5 x   x 

5575 84.5 75 9.5 x   x 

5580 89.5 80 9.5 x   x 

5585 94.5 85 9.5 x    
5590 99.5 90 9.5 x    
 

Enkele rond cilinders 

 

22 mm enkele rond cilinder. 

 

 

Nummer A maat B maat C maat Interactive+ 

K5531 40.5 31 9.5 x 

K5535 44.5 35 9.5 x 

K5540 49.5 40 9.5 x 

K5545 54.5 45 9.5 x 

K5550 59.5 50 9.5 x 

K5555 64.5 55 9.5 x 
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Dubbele cilinders 

 

 

 

 

 

 

* is één zijde SKG***  

Nummer A maat B maat C maat 
Interactive+ 

SKG2 
Interactive+ met    
      brug  SKG3 

Interactive+  SKG3 
Modulair  

5662 62 31 31 x x *   

5666 66 31 35 x x   

5670/1 71 31 40 x x   

5675/1 76 31 45 x x   

5680/2 81 31 50 x x   

5685/2 86 31 55 x x   

5690/3 91 31 60 x x   

5695/3 96 31 65 x     

56100/4 101 31 70 x     

56105/4 106 31 75 x  x   

56110/5 111 31 80 x     

56115/5 116 31 85 x     

56120/5 121 31 90 x     

5666/1 66 33 33   x   

5671 71 33 38   x   

5676 76 33 43   x   

5681 81 33 48   x   

5686 86 33 53   x   

5691 91 33 58   x   

5670 70 35 35 x x x 

5675 75 35 40 x x x 

5680/1 80 35 45 x x x 

5685 85 35 50 x x x 

5690 90 35 55 x x x 

5695 95 35 60 x x x 

56100 100 35 65 x x x 

56105 105 35 70 x  x 

56110 110 35 75 x   x 

56115 115 35 80 x   x 

56120/6 120 35 85 x   x 

5680 80 40 40 x  x  x 

5685/1 85 40 45 x x x 

5690/1 90 40 50 x x x 

5695/1 95 40 55 x  x  x 

56100/1 100 40 60 x   x 

56105/1 105 40 65 x   x 

56110/1 110 40 70 x   x 
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Dubbele cilinders 

 

 

 

 

Nummer A maat B maat C maat 
Interactive+ 

SKG2 
Interactive+ met   
       brug  SKG3 

Interactive+  SKG3 
Modulair  

56115/1 115 40 75 x   x 

56120 120 40 80 x   x 

56130 130 40 90 x   

5690/2 90 45 45 x  x  x 

5695/2 95 45 50 x x x 

56100/2 100 45 55 x   x 

56105/2 105 45 60 x x  x 

56110/2 110 45 65 x   x 

56115/2 115 45 70 x   x 

56120/1 120 45 75 x   x 

56125 125 45 80 x   x 

56100/3 100 50 50 x x  x 

56105/3 105 50 55 x   x 

56110/3 110 50 60 x   x 

56115/3 115 50 65 x   x 

56120/2 120 50 70 x   x 

56125/3 125 50 75 x   x 

56130/3 130 50 80 x   x 

56110/4 110 55 55 x   x 

56115/4 115 55 60 x   x 

56120/3 120 55 65 x   x 

56125/1 125 55 70 x   x 

56130/6 130 55 75     x 

56135/4 135 55 80     x 

56120/4 120 60 60 x   x 

56125/2 125 60 65    x 

56130 130 60 70 x   x 

56135/5 135 60 75    x 

56140/5 140 60 80    x 

56130/1 130 65 65 x   x 

56135/6 135 65 70     x 

56140/1 140 65 75     x 

56145/6 145 65 80     x 

56140/7 140 70 70     x 

56145/7 145 70 75     x 

56150/7 150 70 80     x 

56150/8 150 75 75     x 

56155/8 155 75 80     x 

56160/9 160 80 80     x 
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Dubbele rond cilinders 

  

 

22 mm dubbele rond cilinder.  

 

Dubbele knop cilinders 

 

Standaard worden de knop cilinders met de knop aan de KORTE zijde geleverd.  

Wanneer de knop aan de LANGE zijde is gewenst, dan bij bestelling aangeven. 

Messing heeft geen meerprijs.  Verschillende modelen knoppen zijn op aanvraag 

leverbaar. Knop cilinders zijn in SKG** en SKG*** leverbaar. Denk om de montage- 

voorschriften. De maximale maat van een knopzijde is 70mm. 

Oplegsloten 

 
 

Lips oplegslot met losse Mul-T-Lock staart cilinder  en vaste Mul-T-Lock  
binnen cilinder.  Compleet met sluitkom. 
 
 
 
 
 
 

Nummer Omschrijving Interactive+ 

3010 Lips oplegslot 1754-1 Din links met Mul-T-Lock cilinders x 
x 3011 Lips oplegslot 1754-2 Din rechts met Mul-T-Lock cilinders x 
x   

Nummer A maat B maat C maat Interactive+ 

K5662 62 31 31 X 

K5666 66 31 35 X 

K5670/1 71 31 40 X 

K5675/1 76 31 45 X 

K5680/2 81 31 50 X 

K5685/2 86 31 55 X 

K5670 70 35 35 X 

K5675 75 35 40 X 

K5680/1 80 35 45 X 

K5690 90 35 55 X 

K5680 80 40 40 X 

K5685/1 85 40 45 X 

K5690/2 90 45 45 X 

K56100/3 100 50 50 X 
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Cilinders voor oplegsloten 

 

 

Staart cilinders. 

Cilinders voor oplegsloten. De Mul-T-Lock staartcilinders SKG**  

zijn in nikkel mat en messing leverbaar.  

 
                         

Nummer Omschrijving Interactive+ 

5827 staartcilinder tbv oplegsloten x 

 

 

 

Ombouwset Lips. 

Complete set met staart cilinder SKG** of *** en  

binnen cilinder voor Lips 1754 oplegslot met losse staart cilinder. 

 

                     

Nummer Omschrijving Interactive+ 

5828 set staart + binnen cilinder tbv Lips oplegslot 1754 
x 
x 

x 
5828*** set staart + binnen cilinder tbv Lips oplegslot 1754 

x 
x 

5826 Losse binnencilinder t.b.v. Lips oplegslot 
x 
x 

x 

 

 

Ombouwset Assa. 

Complete set met buiten en binnen cilinder voor Assa oplegslot. 

 

Nummer Omschrijving Interactive+ 

5829 set binnen en buiten cilinder tbv Assa oplegslot x 

 

Schroef cilinders 

Schroef cilinder. 

Deze cilinders worden letterlijk in het insteek slot gedraaid.  

Let op de juiste diameter en lengte. (messing geen meerprijs) 

 
                        

Nummer Omschrijving Interactive+ 

5837 schroefcilinder tbv Lips slot diameter 25mm x 

5838 schroefcilinder tbv Lips slot diameter 29mm x 

5843 schroefcilinder tbv Lips slot diameter 31mm 
x 

x 
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Automaten cilinders 

Automaten cilinders 19mm. 

Cilindersloten voor kasten en lockers. De sleutel is in één stand uitneembaar  wat betekent dat de sleutel alleen 

uit het slot kan worden genomen wanneer deur afgesloten is. De lip is instelbaar voor  90 of 180 graden. Rechts 

en links omkeerbaar. 

 

          

 

 

 

 

 

         5847/1 t/m 3 worden geleverd met: 

 vlakke lip 

 gebogen lip 6mm 

 vulring van 3.4mm 

 vulring van 9.4mm 

 hout montagering  

   
   

Nummer 
Maat in mm 

Omschrijving Interactive+ 
A 

5847/3 22.2 automatencilinder ø19mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 20mm  x 

5847/2 28.6 automatencilinder ø19mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 26mm  x 

5847/1 38.1 automatencilinder ø19mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 35mm  x 

 

Automaten cilinders 19mm. 

Idem als boven maar dan is de sleutel is in 2 standen uitneembaar! 

 

         5847/4 t/m 6 worden geleverd met: 

 vlakke lip 

 vulring 3.4mm 

 vulring 9.4mm 

 hout montagering 
             

 

                              

Nummer 
Maat in   mm 

Omschrijving Interactive+ 
A 

5847/6 22.2 automatencilinder ø19mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 15mm  x  

5847/5 28.6 automatencilinder ø19mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 20mm  X 

5847/4 38.1 automatencilinder ø19mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 35mm  X 
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Automaten cilinders 

 

Automaten cilinders 22mm. 

Cilindersloten voor kasten en lockers. De sleutel is in één stand uitneembaar  wat betekent dat de sleutel alleen 

uit het slot kan worden genomen wanneer deur afgesloten is. De lip is instelbaar voor  90 of 180 graden. Rechts 

en links omkeerbaar 

         5844 t/m 2 worden geleverd met:  

 vlakke lip 

 vulring 3mm 

 hout montagering 

 afwerkring 

 

 

           

        

Automaten cilinders 29mm.  

Cilindersloten voor kasten en lockers. De sleutel is in één stand uitneembaar  wat betekent dat de sleutel alleen 

uit het slot kan worden genomen wanneer deur afgesloten is. De lip draait  90 graden. Rechts en links 

omkeerbaar. 

 

         5845 t/m 1 worden geleverd met:  

 vlakke lip 

 vulring 5mm 

 hout montagering 

 afwerkring 

 

 

  

       

Nummer 
Maat in mm 

Omschrijving Interactive+ 
A 

5844 22,5 mm automatencilinder ø22mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 13mm  x 

5844/1 27,3 mm automatencilinder ø22mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 17mm  x 

5844/2 38,3 mm automatencilinder ø22mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 29mm  x 

5444/1 mess 27,3mm automatencilinder ø22mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 17mm x 

Nummer 
Maat in mm 

Omschrijving Interactive+ 
A 

5845 24 mm automatencilinder ø29mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 
13mm  

x 

5845/1 28,8 mm automatencilinder ø29mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 
17mm  
 

x 

5445/1 28,8 mm automatencilinder ø29mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 
17mm MESSING  

x 
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Automaten cilinder met switch in 22 en 29 mm.  
Schakel cilinder om bijvoorbeeld een alarm, hek of poort te bedienen. De sleutel is in één stand uitneembaar  

wat betekent dat de sleutel alleen uit het slot kan worden genomen wanneer deur afgesloten is. 

 

 10 amp max 

 250 v max (ac/dc) 

 arbijd / ruststroom 

     
 

 

 

 

Losse lip voor 22 mm automaten cilinders. 

Nummer 
Maatvoering in mm 

Omschrijving 
Lengte Uitvoering 

7402039 35 bocht Lip met bocht van 12mm verloop  
  
  

7402040 40 vlak Lip vlak 40mm lengte 

7402040-2 54 vlak Lip vlak 54mm lengte 

7402040-3 100 vlak Lip vlak 100mm lengte 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Nummer 
Maat in mm 

Omschrijving Interactive+ 
A 

5831 29mm automatencilinder ø29mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 13mm  x 

5831/1 22mm automatencilinder ø22mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 17mm  x 

Nummer Omschrijving Interactive+ 

5842 kastslot met cilinder schuine dagschoot nm   Op aanvraag 
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Mul-T-Lock sleutels 

Sleutels.  

Blanks zijn zogenaamde blinde sleutels die de specialist zelf kan dupliceren.  

Voor de gepatenteerde sleutels is een Mul-T-Lock sleutelmachine een vereiste. 

Gefreesd zijn sleutels op de code van een eerste levering. 

Naleveren van sleutels, zijn alle sleutels die geleverd worden  

na de eerste levering. 

 

Synerkey.  

De Synerkey is een sleutel met een uitsparing in de kop om een transponder ten  

behoeve van een elektronisch toegangs-systeem te plaatsen.  

 

Private label sleutel. 

Een insert sleutel is een sleutel met een uitsparing in de kop waarin een kunststof clip 

met een persoonlijke naam, logo, of bijvoorbeeld een telefoonnummer in gedrukt kan  

worden.  

 

 

 

 

  

Nummer Omschrijving Blank Gefreesd Na-geleverd   

7431214- 113B+ sleutel x x x 

7431214-# 113B+ insert sleutel x x x 

7431211- 115B+ sleutel x x x 

7431211-# 115B+ insert sleutel x x x 

7431221- 115B+ Synerkey sleutel x x x 

7431215- 123B+ sleutel x x x 

7431215-# 123B+ insert sleutel x x x 

7431216- 125B+ sleutel x x x 

7431216-# 125B+ insert sleutel x x x 

7431217- 133B+ sleutel x x x 

7431217-# 133B+ insert sleutel x x x 

7431212- 137B+ sleutel x x x 

7431212-# 137B+ insert sleutel x x x 

7431222- 137B+ Synerkey sleutel x x x 

7431210- 152B+ sleutel x x x 

7431210-# 152B+ insert sleutel x x x 

7431223 199B+ sleutel  x x 

7431223-# 199B+ insert sleutel  x x 
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ClassicPro 

Gepatenteerd tot en met 2033 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterke punten 

Gepatenteerde keersleutel  

Zelf te vullen op gelijk sluitende code en sluitplan 

Alle onderdelen te vervangen 

Perfect te repareren en te onderhouden  

Alle uitvoeringen combineerbaar met één sleutel 

Modulair verkrijgbaar vanaf 35mm 

SKG*** 

Uitvoeringen 

Enkele cilinder 9.5x31mm t/m 9.5x90 mm 

Dubbele cilinder 31 t/m 90 mm per zijde 

Knop cilinder tot en met 70 mm 

Enkele rond cilinder 22mm  9.5x31mm t/m 9.5x55 mm 

Dubbele rond cilinder 22mm 31 t/m 50 mm per zijde 

Staart cilinder t.b.v. oplegsloten 

Binnen cilinder t.b.v. bin. zijde oplegslot 

Schroef cilinder t.b.v. Lips insteek slot 

Automaten cilinder t.b.v. lockers & brievenbus 

Hangsloten 6 t/m 16mm beugel 

Verschillende meenemers 

Vrijloop meenemer t.b.v. motor- & panieksloten 

Gevaren meenemer: openen als sleutel binnen in de deur 
zit  Verstelbare mn. (Standaard in halve cilinder)  t.b.v. schakelaar 

Tandwiel meenemers: 10, 13 en 14 tands 

Verschillende sluitingen 

LS-service cilinder om op code te vullen 

VS verschillend sluitend met 3 sleutels  

GS gelijk sluitend op code 

HS sluitplan 

Het ClassicPro platform is door de juiste prijs / kwaliteitverhouding het cilindersysteem voor de particuliere en 

zakelijke markt. De cilinders zijn voorzien van een enkele rij van 10 stiften per zijde. Bij dit systeem ontvangt u 

een certificaat waarmee de dealer sleutels op de juiste wijze kan bijmaken, altijd een goed passende sleutel. 

De cilinders zijn door de los te verkrijgen onderdelen zeer goed te servicen. Met deze cilinders kunt u uw deur 

op PKVW, Borg en NBR-niveau afsluiten. Voor de verkoop van dit systeem is een organisatorische 

overeenkomst van toepassing. Sleutelblanks niet vrij verkrijgbaar. 

 Standaard sleutelprofiel voor VS & GS 3829 

 Sluitplan sleutelprofiel HS 3851   

 Bij bestelling sleutelprofiel opgeven 

 Na-leveren cilinders GS & HS zonder sleutels 

 Bij na-leveren van cilinders wordt een 

testsleutel gemaakt en gefactureerd 

 Bij meezenden certificaat of kopie ervan 

ontvangt men de testsleutel. 
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Enkele cilinders 

 

 

 

 

 

 

Nummer A maat B maat C maat 
ClassicPro 

met brug SKG3 

5531 40.5 31 9.5 x 

5535 44.5 35 9.5 x 

5540 49.5 40 9.5 x 

5545 54.5 45 9.5 x 

5550 59.5 50 9.5 x 

5555 64.5 55 9.5   

5560 69.5 60 9.5   

5565 74.5 65 9.5   

5570 79.5 70 9.5   

5575 84.5 75 9.5   

5580 89.5 80 9.5   

5585 94.5 85 9.5   

5590 99.5 90 9.5   

 

Enkele rond cilinders 

 

22 mm enkele rond cilinder. 

 

 

Nummer A maat B maat C maat ClassicPro 

K5531 40.5 31 9.5 x 

K5535 44.5 35 9.5 x 

K5540 49.5 40 9.5 x 

K5545 54.5 45 9.5 x 

K5550 59.5 50 9.5 x 

K5555 64.5 55 9.5  
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Dubbele cilinders 

 

 

 

 

 

 

* is één zijde SKG***  

Nummer A maat B maat C maat 
ClassicPro 

met brug SKG3 

5662 62 31 31 x * 

5666 66 31 35 x 

5670/1 71 31 40 x 

5675/1 76 31 45 x 

5680/2 81 31 50 x 

5685/2 86 31 55 x 

5690/3 91 31 60  
5695/3 96 31 65 x 

56100/4 101 31 70 x 

56105/4 106 31 75 x 

56110/5 111 31 80   

56115/5 116 31 85   

56120/5 121 31 90   

5670 70 35 35 x 

5675 75 35 40 x 

5680/1 80 35 45 x 

5685 85 35 50 x 

5690 90 35 55  
5695 95 35 60  
56100 100 35 65 x 

56105 105 35 70  
56110 110 35 75   

56115 115 35 80   

56120/6 120 35 85   

5680 80 40 40 x 

5685/1 85 40 45 x 

5690/1 90 40 50  
5695/1 95 40 55  
56100/1 100 40 60 x 

56105/1 105 40 65   

56110/1 110 40 70   

56115/1 115 40 75   

56120 120 40 80   

56130 130 40 90  
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Dubbele cilinders 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer A maat B maat C maat 
ClassicPro 

met brug  SKG3 

5690/2 90 45 45 x 

5695/2 95 45 50  
56100/2 100 45 55   

56105/2 105 45 60 x 

56110/2 110 45 65   

56115/2 115 45 70   

56120/1 120 45 75   

56125 125 45 80   

56100/3 100 50 50 x  

56105/3 105 50 55   

56110/3 110 50 60   

56115/3 115 50 65   

56120/2 120 50 70   

56125/3 125 50 75   

56130/3 130 50 80   

56110/4 110 55 55   

56115/4 115 55 60   

56120/3 120 55 65   

56125/1 125 55 70   

56130/6 130 55 75   

56135/4 135 55 80   

56120/4 120 60 60   

56125/2 125 60 65   

56130 130 60 70   

56135/5 135 60 75   

56140/5 140 60 80   

56130/1 130 65 65   

56135/6 135 65 70   

56140/1 140 65 75   

56145/6 145 65 80   

56140/7 140 70 70   

56145/7 145 70 75   

56150/7 150 70 80   

56150/8 150 75 75   

56155/8 155 75 80   

56160/9 160 80 80   
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Dubbele rond cilinders 

  

22 mm dubbele rond cilinder.  

 

 

Dubbele knop cilinders 

 

Standaard worden de knop cilinders met de knop aan de KORTE zijde geleverd.  

Wanneer de knop aan de LANGE zijde is gewenst, dan bij bestelling aangeven. 

Messing heeft geen meerprijs.  Verschillende modellen knoppen zijn op aanvraag 

leverbaar. Knop cilinders zijn in SKG*** leverbaar. Denk om de montage- 

voorschriften. De maximale maat van een knopzijde is 70mm. 

 

Oplegsloten 

 
 

Lips oplegslot met losse Mul-T-Lock staart cilinder  en vaste Mul-T-Lock  
binnen cilinder.  Compleet met sluitkom. 
 
 
 
 
 
 

Nummer Omschrijving ClassicPro 

3010 Lips oplegslot 1754-1 Din links met Mul-T-Lock cilinders Op aanvraag 
x 3011 Lips oplegslot 1754-2 Din rechts met Mul-T-Lock cilinders Op aanvraag 
x   

Nummer A maat B maat C maat ClassicPro 

K5662 62 31 31 X 

K5666 66 31 35 X 

K5670/1 71 31 40 X 

K5675/1 76 31 45 X 

K5680/2 81 31 50 X 

K5685/2 86 31 55  

K5670 70 35 35 X 

K5675 75 35 40 X 

K5680/1 80 35 45 X 

K5690 90 35 55  

K5680 80 40 40 X 

K5685/1 85 40 45 X 

K5690/2 90 45 45 X 

K56100/3 100 50 50 X 
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Cilinders voor oplegsloten 

 

Staart cilinders. 

Cilinders voor oplegsloten. De Mul-T-Lock staartcilinders  

zijn in nikkel mat en messing leverbaar.  

 
                         

Nummer Omschrijving ClassicPro SKG3 

5827 staartcilinder tbv oplegsloten x 

 

 

 

Ombouwset Lips. 

Complete set met staart cilinder en  

binnen cilinder voor Lips 1754 oplegslot met losse staart cilinder. 

 

                     

Nummer Omschrijving ClassicPro 

5828 set staart + binnen cilinder tbv Lips oplegslot 1754 
x 
x 

Op aanvraag 
5826 Losse binnencilinder t.b.v. Lips oplegslot 

x 
x 

x 

 

 

Ombouwset Assa. 

Complete set met buiten en binnen cilinder voor Assa oplegslot. 

 

Nummer Omschrijving ClassicPro 

5829 set binnen en buiten cilinder tbv Assa oplegslot Op aanvraag 

 

Schroef cilinders 

 

Schroef cilinder. 

Deze cilinders worden letterlijk in het insteek slot gedraaid.  

Let op de juiste diameter en lengte. (messing geen meerprijs) 

 
                        

Nummer Omschrijving ClassicPro 

5837 schroefcilinder tbv Lips slot diameter 25mm Op aanvraag 

5838 schroefcilinder tbv Lips slot diameter 29mm Op aanvraag 

5843 schroefcilinder tbv Lips slot diameter 31mm 
x 

Op aanvraag 
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Automaten cilinders 

Automaten cilinders 19mm. 

Cilindersloten voor kasten en lockers. De sleutel is in één stand uitneembaar  wat betekent dat de sleutel alleen 

uit het slot kan worden genomen wanneer deur afgesloten is. De lip is instelbaar voor  90 of 180 graden. Rechts 

en links omkeerbaar. 

 

          

 

 

 

 

 

         5847/1 t/m 3 worden geleverd met: 

 vlakke lip 

 gebogen lip 6mm 

 vulring van 3.4mm 

 vulring van 9.4mm 

 hout montagering  

   
   

Nummer 
Maat in mm 

Omschrijving ClassicPro 
A 

5847/3 22.2 automatencilinder ø19mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 20mm  Op aanvraag 

5847/2 28.6 automatencilinder ø19mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 26mm  Op aanvraag 

5847/1 38.1 automatencilinder ø19mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 35mm  Op aanvraag 

 

Automaten cilinders 19mm. 

Idem als boven maar dan is de sleutel is in 2 standen uitneembaar! 

 

         5847/4 t/m 6 worden geleverd met: 

 vlakke lip 

 vulring 3.4mm 

 vulring 9.4mm 

 hout montagering 
             

 

                              

Nummer 
Maat in   mm 

Omschrijving ClassicPro 
A 

5847/6 22.2 automatencilinder ø19mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 15mm  Op aanvraag 

5847/5 28.6 automatencilinder ø19mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 20mm  Op aanvraag 

5847/4 38.1 automatencilinder ø19mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 35mm  Op aanvraag 
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Automaten cilinders 

 

Automaten cilinders 22mm. 

Cilindersloten voor kasten en lockers. De sleutel is in één stand uitneembaar  wat betekent dat de sleutel alleen 

uit het slot kan worden genomen wanneer deur afgesloten is. De lip is instelbaar voor  90 of 180 graden. Rechts 

en links omkeerbaar 

         5844 t/m 2 worden geleverd met:  

 vlakke lip 

 vulring 3mm 

 hout montagering 

 afwerkring 

 

 

           

        

Automaten cilinders 29mm.  

Cilindersloten voor kasten en lockers. De sleutel is in één stand uitneembaar  wat betekent dat de sleutel alleen 

uit het slot kan worden genomen wanneer deur afgesloten is. De lip draait  90 graden. Rechts en links 

omkeerbaar. 

 

         5845 t/m 1 worden geleverd met:  

 vlakke lip 

 vulring 5mm 

 hout montagering 

 afwerkring 

 

 

  

       

Nummer 
Maat in mm 

Omschrijving ClassicPro 
A 

5844 22,5 mm automatencilinder ø22mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 13mm  Op aanvraag 

5844/1 27,3 mm automatencilinder ø22mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 17mm  x 

5844/2 38,3 mm automatencilinder ø22mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 29mm  Op aanvraag 

5444/1 mess 27,3mm automatencilinder ø22mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 17mm Op aanvraag 

Nummer 
Maat in mm 

Omschrijving ClassicPro 
A 

5845 24 mm automatencilinder ø29mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 
13mm  

Op aanvraag 

5845/1 28,8 mm automatencilinder ø29mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 
17mm  
 

Op aanvraag 

5445/1 28,8 mm automatencilinder ø29mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 
17mm MESSING  

Op aanvraag 
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Automaten cilinder met switch in 22 en 29 mm.  
Schakel cilinder om bijvoorbeeld een alarm, hek of poort te bedienen. De sleutel is in één stand uitneembaar  

wat betekent dat de sleutel alleen uit het slot kan worden genomen wanneer deur afgesloten is. 

 

 10 amp max 

 250 v max (ac/dc) 

 arbijd / ruststroom 

     
 

 

 

 

Losse lip voor 22 mm automaten cilinders. 

Nummer 
Maatvoering in mm 

Omschrijving 
Lengte Uitvoering 

7402039 35 bocht Lip met bocht van 12mm verloop  
  
  

7402040 40 vlak Lip vlak 40mm lengte 

7402040-2 54 vlak Lip vlak 54mm lengte 

7402040-3 100 vlak Lip vlak 100mm lengte 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Nummer 
Maat in mm 

Omschrijving ClassicPro 
A 

5831 29mm automatencilinder ø29mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 13mm  Op aanvraag 

5831/1 22mm automatencilinder ø22mm t.b.v. plaatdikte 0 tot 17mm  Op aanvraag 

Nummer Omschrijving ClassicPro 

5842 kastslot met cilinder schuine dagschoot nm   Op aanvraag 
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Mul-T-Lock sleutels 

Sleutels.  

Blanks zijn zogenaamde blinde sleutels die de specialist zelf kan dupliceren.  

Voor de gepatenteerde sleutels is een Mul-T-Lock sleutelmachine een vereiste. 

Gefreesd zijn sleutels op de code van een eerste levering. 

Naleveren van sleutels, zijn alle sleutels die geleverd worden  

na de eerste levering. 

 

Synerkey.  

De Synerkey is een sleutel met een uitsparing in de kop om een transponder ten  

behoeve van een elektronisch toegangs-systeem te plaatsen.  

 

Private label sleutel. 

Een insert sleutel is een sleutel met een uitsparing in de kop waarin een kunststof clip 

met een persoonlijke naam, logo, of bijvoorbeeld een telefoonnummer in gedrukt kan  

worden.  

 

 

 

 

  

Nummer Omschrijving Blank Gefreesd Na-geleverd   

C+3829 3829 sleutel x x x 

C+3829-# 3829 insert sleutel x x x 

C+3811 3811 sleutel  x x 

C+3811-# 3811 insert sleutel  x x 

C+3851 3851 sleutel x x x 

C+3851-# 3851 insert sleutel x x x 

C+3851-SY- 3851 Synerkey sleutel x x x 
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Integrator 

Gepatenteerd tot en met 2023 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uitvoeringen 

Enkele cilinder 9.5x31mm t/m 9.5x85mm 

Dubbele cilinder 31 t/m 85mm per zijde 

Knop cilinder tot en met 70mm 

Enkele rond cilinder 22mm  9.5x31mm t/m 9.5x50mm 

Dubbele rond cilinder 22mm 31 t/m 50mm per zijde 

Staart cilinder t.b.v. oplegsloten 

Binnen cilinder t.b.v. bin. zijde oplegslot 

Schroef cilinder t.b.v. Lips insteek slot 

Automaten cilinder t.b.v. lockers&brievenbus 

Hangsloten met NEG 8 en 10mm beugel 

 

 

 

 

 

 

  

Sterke punten 

Gepatenteerde keersleutel 

Zelf te vullen op gelijk sluitende code en sluitplan 

Alle onderdelen te vervangen 

Perfect te repareren en te onderhouden  

Alle uitvoeringen combineerbaar met één sleutel 

SKG** en SKG*** combineerbaar 

Verschillende meenemers 

Vrijloopmeenemer: t.b.v. motor- & panieksloten 

Gevaren meenemer: openen als sleutel binnen in de deur 
zit  Verstelbaar nm: (standaard in halve cilinder) t.b.v. schakelaar 

Tandwiel meenemers: 10, 13 en 14 tands 

Verschillende sluitingen 

LS-service cilinder om op code te vullen 

VS verschillend sluitend met 3 sleutels  

GS gelijk sluitend op code 

HS sluitplan 

Het Integrator platform is door de juiste prijs / kwaliteitverhouding het cilindersysteem voor de particuliere en 

klein zakelijke markt. De cilinders zijn voorzien van een enkele rij van minimaal 6 tot maximaal 7 stiften per 

zijde. Bij dit systeem ontvangt u een certificaat waarmee de dealer sleutels op de juiste wijze kan bijmaken, 

altijd een goed passende sleutel. De cilinders zijn door de los te verkrijgen onderdelen zeer goed te servicen. 

Met deze cilinders kunt u uw deur op PKVW, Borg en NBR-niveau afsluiten. Sleutelblanks zijn niet vrij 

verkrijgbaar. 

 Standaard sleutelprofiel voor VS & GS  450  

 Naleveren GS 476 

 Sluitplan sleutelprofiel   HS  433 en 435   

 Bij bestelling sleutelprofiel opgeven 

 Na-leveren cilinders GS & HS zonder sleutels 

 Bij na-leveren van cilinders wordt een testsleutel 

gemaakt en gefactureerd 

 Bij meezenden certificaat of kopie ervan ontvangt 

men de testsleutel. 
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Enkele cilinders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enkele rond cilinders 

 
 
22 mm enkele rond cilinder. 
  

 

 
  

Nummer A maat B maat C maat 
Integrator  

SKG2 
Integrator       met brug 

SKG3 

5531 40.5 31 9.5 x x 

5533 42.5 33 9.5   x 

5535 44.5 35 9.5 x x 

5540 49.5 40 9.5 x x 

5545 54.5 45 9.5 x x 

5550 59.5 50 9.5 x x 

5555 64.5 55 9.5 x   

5560 69.5 60 9.5 x   

5565 74.5 65 9.5 x   

5570 79.5 70 9.5 x   

5575 84.5 75 9.5 x   

5580 89.5 80 9.5 x   

5585 94.5 85 9.5 x   

Nummer A maat B maat C maat Integrator 

K5531 40.5 31 9.5 x 

K5535 44.5 35 9.5 x 

K5540 49.5 40 9.5 x 

K5545 54.5 45 9.5  
K5550 59.5 50 9.5  
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Dubbele cilinders 

Dubbele cilinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer A maat B maat C maat 
Integrator  

SKG2 
  Integrator   met  brug   
                SKG3 

5662 62 31 31 x x * 

5666 66 31 35 x x 

5670/1 71 31 40 x x 

5675/1 76 31 45 x x 

5680/2 81 31 50 x x 

5685/2 86 31 55 x x 

5690/3 91 31 60 x x 

5695/3 96 31 65 x   

56100/4 101 31 70 x   

56105/4 106 31 75 x   

56110/5 111 31 80 x   

56115/5 116 31 85 x   

5666/1 66 33 33   x 

5676 76 33 43   x 

5670 70 35 35 x x 

5675 75 35 40 x x 

5680/1 80 35 45 x x 

5685 85 35 50 x x 

5690 90 35 55 x  
5695 95 35 60 x  
56100 100 35 65 x  
56105 105 35 70 x  
56110 110 35 75 x  
56115 115 35 80 x  
5680 80 40 40 x x 

5685/1 85 40 45 x x 

5690/1 90 40 50 x x 

5695/1 95 40 55 x   

56100/1 100 40 60 x   

56105/1 105 40 65 x   

56110/1 110 40 70 x   

56120 120 40 80 x   

  *Is één zijde SKG***  
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Dubbele cilinders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nummer A maat B maat C maat 
Integrator  

SKG2 
Integrator                       
brug  SKG3 

5690/2 90 45 45 x x 

5695/2 95 45 50 x x 

56100/2 100 45 55 x   

56105/2 105 45 60 x   

56110/2 110 45 65 x   

56115/2 115 45 70 x   

56120/1 120 45 75 x   

56100/3 100 50 50 x   

56105/3 105 50 55 x   

56110/3 110 50 60 x   

56120/2 120 50 70 x   

56130/3 130 50 80 x   

56110/4 110 55 55 x   

56115/4 115 55 60 x   

56120/3 120 55 65 x   

56130 130 60 70 x   
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Dubbele rond cilinders 

 

 

22 mm dubbele rond cilinder. 

 

 

Nummer A maat B maat C maat Integrator 

K5662 62 31 31 x 

K5666 66 31 35 x 

K5670/1 71 31 40 x 

K5675/1 76 31 45 x 

K5680/2 81 31 50 x 

K5670 70 35 35 x 

K5675 75 35 40 x 

K5680/1 80 35 45 x 

K5680 80 40 40 x 

 

 

Dubbele knop cilinders 

 

 

 

 

Standaard worden de knop cilinders met de knop aan de KORTE zijde geleverd.  

Wanneer de knop aan de LANGE zijde is gewenst, dan bij bestelling aangeven. 

Messing heeft geen meerprijs.  Verschillende modelen knoppen zijn op aanvraag 

leverbaar. Knop cilinders zijn in SKG** en SKG*** leverbaar. Denk om de montage- 

voorschriften. De maximale maat van een knopzijde is 70mm 
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Cilinders voor oplegsloten 

 
 

 

Staart cilinders. 

Cilinders voor oplegsloten. De Mul-T-Lock staartcilinders SKG**  

zijn in nikkel mat en messing leverbaar.  
 

                       

Nummer Omschrijving Integrator 

5827 staartcilinder tbv oplegsloten SKG** x 
x  

 

Ombouwset Lips. 

Complete set met staart cilinder en binnen cilinder voor Lips 1754 

oplegslot met losse staart cilinder. 

 
                        

Nummer Omschrijving Integrator 

5828 set staart + binnen cilinder tbv Lips oplegslot 1754 SKG** x 
5826 losse binnencilinder tbv Lips oplegslot x 

 

 

Schroef cilinders 

Schroef cilinder. 

Deze cilinders worden letterlijk in het insteek slot gedraaid.  

Let op de juiste diameter en lengte. 

 
                       

Nummer Omschrijving Integrator 

5843 schroefcilinder tbv Lips slot diam. 31mm x 
x 
x 

 

Oplegsloten 

 
 

Lips oplegslot met losse Mul-T-Lock staart cilinder  en vaste Mul-T-Lock  
binnen cilinder.  Compleet met sluitkom. 
 
 
 
 
 

Nummer Omschrijving Integrator 

3010 Lips oplegslot 1754-1 Din links met Mul-T-Lock cilinders x 
x 3011 Lips oplegslot 1754-2 Din rechts met Mul-T-Lock cilinders x 
x   
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Automaten cilinders 

 

 

 

 

Automaten cilinders 22mm. 

Cilindersloten voor kasten en lockers. De sleutel is in één stand uitneembaar  wat betekent dat de sleutel alleen 

uit het slot kan worden genomen wanneer deur afgesloten is. De lip draait  90 graden. Inclusief vlakke lip. 

Rechts en links omkeerbaar. 

 

 

 Lip draait 90 graden 

 7 pallen kamers   

 Max. 20mm deurdikte 

 Inbouwdiepte 35mm 

 Incl. bevestigingsmiddelen   

 

 

 

 
             

Nummer Maatvoering Omschrijving Integrator 

5844/1 27,3 mm Automatencilinder ø22mm  x 
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Mul-T-Lock sleutels 

 

Sleutels.  

Blanks zijn zogenaamde blinde sleutels die de specialist zelf kan dupliceren.  

Voor de gepatenteerde sleutels is een Mul-T-Lock sleutelmachine een vereiste. 

Gefreesd zijn sleutels op de code van een eerste levering. 

Naleveren van sleutels, zijn alle sleutels die geleverd worden  

na de eerste levering. 

 

Synerkey.  

De Synerkey is een sleutel met een uitsparing in de kop om een transponder ten  

behoeve van een elektronisch toegangs-systeem te plaatsen.  

 

Private label sleutel. 

Een insert sleutel is een sleutel met een uitsparing in de kop waarin een kunststof clip 

met een persoonlijke naam, logo, of bijvoorbeeld een telefoonnummer in gedrukt kan  

worden.  

 

 

 

  

Nummer Omschrijving Blank Gefreesd Na-geleverd   

7431097- 433 E sleutel x x x 
7431097-# 433 E  insert sleutel  x x x 
7431096- 433 E Synerkey sleutel x x x 
7431098- 433 P sleutel x x x 
7431098-# 433 P insert sleutel x x x 
74310099- 433 M sleutel x x x 
7431099-# 433 M insert sleutel x x x 
7431100- 435 E sleutel  x x x 
7431100-# 435 E insert sleutel x x x 
7431103- 435 P sleutel x x x 
7431103-# 435 P insert sleutel x x x 
7431034- 450 E sleutel x x x 
7431034-# 450 E insert sleutel x x x 
7431035- 450 P sleutel x x x 
7431035-# 450 P insert sleutel x x x 
7431036- 450 M sleutel x x x 
7431036-# 450 M insert sleutel x x x 
7431030- 476 E sleutel x x x 
7431030-# 476 E insert sleutel x x x 
7431033- 476 E Synerkey  x x x 
7431031- 476 P sleutel x x x 
7431031-# 476 P insert sleutel x x x 
7431032 476 M sleutel x x x 
7431101- 499E sleutel  x x 
7431101-# 499E insert sleutel  x x 
7431102- 499M sleutel  x x 
7431102-# 499M insert sleutel  x x 
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7x7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoeringen 

Enkele cilinder 9.5x31mm t/m 9.5x85mm 

Dubbele cilinder 31 t/m 85mm per zijde 

Knop cilinder tot en met 70mm 

Enkele rond cilinder 22mm  9.5x31mm t/m 9.5x50mm 

Dubbele rond cilinder 22mm 31 t/m 50mm per zijde 

Staart cilinder t.b.v. oplegsloten 

Binnen cilinder t.b.v. bin. zijde oplegslot 

Schroef cilinder t.b.v. Lips insteek slot 

Automaten cilinder t.b.v. lockers&brievenbus 

Hangsloten met NEG 8 en 10mm beugel 

 

 

 

 

  

 

 

  

Sterke punten 

Keersleutel  

Zelf te vullen op gelijk sluitende code en sluitplan 

Alle onderdelen te vervangen 

Perfect te repareren en te onderhouden  

Alle uitvoeringen combineerbaar met één sleutel 

Verschillende meenemers 

Vrijloop t.b.v. motor- & panieksloten 

Gevaren openen als sleutel binnen in de deur zit  

Verstelbaar (standaard in halve cilinder) t.b.v. schakelaar 

Tandwiel meenemers 10, 13 en 14 tands 

Verschillende sluitingen 

LS-service cilinder om op code te vullen 

VS verschillend sluitend met 3 sleutels  

GS gelijk sluitend op code 

HS sluitplan vraag naar de voorwaarden ! 

 Standaard sleutelprofiel voor VS en GS  767  

 Nalevering in 0667 en 0748 

 Sluitplan sleutelprofiel   HS 0767 

 Bij bestelling sleutelprofiel opgeven 

 Na-leveren cilinders GS & HS zonder sleutels 

 Bij na-leveren van cilinders wordt een testsleutel 

gemaakt, gefactureerd en meegeleverd 

Het 7x7 platform is door de juiste prijs / kwaliteitsverhouding het cilindersysteem voor de particuliere en klein 

zakelijke markt. De cilinders zijn voorzien van een enkele rij van minimaal 6 tot maximaal 7 stiften per zijde. 

Bij dit systeem ontvangt u een codekaart waarmee uw dealer sleutels op de juiste wijze kan bijmaken, altijd 

een goed passende sleutel. De cilinders zijn door de los te verkrijgen onderdelen zeer goed te servicen. Met 

deze cilinders kunt u uw deur op PKVW, Borg en NBR-niveau afsluiten.  
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Enkele cilinders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Enkele rond cilinders 

 
 
22 mm enkele rond cilinder. 
 
 
                      

  

Nummer A maat B maat C maat 7x7 SKG2 

5531 40.5 31 9.5 x 

5535 44.5 35 9.5 x 

5540 49.5 40 9.5 x 

5545 54.5 45 9.5 x 

5550 59.5 50 9.5 x 

5555 64.5 55 9.5 x 

5560 69.5 60 9.5 x 

5565 74.5 65 9.5 x 

5570 79.5 70 9.5 x 

5575 84.5 75 9.5 x 

5580 89.5 80 9.5 x 

5585 94.5 85 9.5 x 

Nummer A maat B maat C maat 7x7 

K5531 40.5 31 9.5 x 

K5535 44.5 35 9.5 x 

K5540 49.5 40 9.5 x 

K5545 54.5 45 9.5 x 

K5550 59.5 50 9.5 x 
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Dubbele cilinders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer A maat B maat C maat 7x7 SKG2 

5662 62 31 31 x 

5666 66 31 35 x 

5670/1 71 31 40 x 

5675/1 76 31 45 x 

5680/2 81 31 50 x 

5685/2 86 31 55 x 

5690/3 91 31 60 x 

5695/3 96 31 65 x 

56100/4 101 31 70 x 

56105/4 106 31 75 x 

56110/5 111 31 80 x 

56115/5 116 31 85 x 

5670 70 35 35 x 

5675 75 35 40 x 

5680/1 80 35 45 x 

5685 85 35 50 x 

5690 90 35 55 x 

5695 95 35 60 x 

56100 100 35 65 x 

56105 105 35 70 x 

56110 110 35 75 x 

56115 115 35 80 x 

5680 80 40 40 x 

5685/1 85 40 45 x 

5690/1 90 40 50 x 

5695/1 95 40 55 x 

56100/1 100 40 60 x 

56105/1 105 40 65 x 

56110/1 110 40 70 x 

56120 120 40 80 x 
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Dubbele cilinders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nummer A maat B maat C maat 7x7 SKG2 

5690/2 90 45 45 x 

5695/2 95 45 50 x 

56100/2 100 45 55 x 

56105/2 105 45 60 x 

56110/2 110 45 65 x 

56115/2 115 45 70 x 

56120/1 120 45 75 x 

56100/3 100 50 50 x 

56105/3 105 50 55 x 

56110/3 110 50 60 x 

56120/2 120 50 70 x 

56130/3 130 50 80 x 

56110/4 110 55 55 x 

56115/4 115 55 60 x 

56120/3 120 55 65 x 

56130 130 60 70 x 
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Dubbele rond cilinders 

 

 

22 mm dubbele rond cilinder.  

 

 

Nummer A maat B maat C maat 7x7 

K5662 62 31 31 x 

K5666 66 31 35 x 

K5670/1 71 31 40 x 

K5675/1 76 31 45 x 

K5680/2 81 31 50 x 

K5670 70 35 35 x 

K5675 75 35 40 x 

K5680/1 80 35 45 x 

K5680 80 40 40 x 

 

 

Dubbele knop cilinders 

 

Standaard worden de knop cilinders met de knop aan de KORTE zijde geleverd.  

Wanneer de knop aan de LANGE zijde is gewenst, dan bij bestelling aangeven. 

Messing heeft geen meerprijs.  Verschillende modelen knoppen zijn op aanvraag 

leverbaar. Knop cilinders zijn in SKG** leverbaar. Denk om de montage- 

voorschriften. De maximale maat van een knopzijde is 70mm 
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Cilinders voor oplegsloten 

 

 

Staart cilinders. 

Cilinders voor oplegsloten. De Mul-T-Lock staartcilinders SKG**  

zijn in nikkel mat en messing leverbaar.  
 

                       

Nummer Omschrijving 7x7 

5827 staartcilinder tbv oplegsloten SKG** x 
x  

 

Ombouwset Lips. 

Complete set met staart cilinder en binnen cilinder voor Lips 1754 

oplegslot met losse staart cilinder. 

 
                        

Nummer Omschrijving 7x7 

5828 set staart + binnen cilinder tbv Lips oplegslot 1754 SKG** x 

5826 losse binnencilinder tbv Lips oplegslot X 

 

Schroef cilinders 

Schroef cilinder. 

Deze cilinders worden letterlijk in het insteek slot gedraaid.  

Let op de juiste diameter en lengte. 

 
  

Nummer Omschrijving 7x7 

5843 schroefcilinder tbv Lips slot diam. 31mm x 
x 
x 

 

Oplegsloten 

 
 
 
 

Lips oplegslot met losse Mul-T-Lock staart cilinder  en vaste Mul-T-Lock  
binnen cilinder.  Compleet met sluitkom.  
 
 
 
 

  

Nummer Omschrijving 7x7 

3010 Lips oplegslot 1754-1 Din links met Mul-T-Lock cilinders x 
x 3011 Lips oplegslot 1754-2 Din rechts met Mul-T-Lock cilinders x 
x 
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Automaten cilinders 

 

 

 

 

Automaten cilinders 22mm. 

Cilindersloten voor kasten en lockers. De sleutel is in één stand uitneembaar  wat betekent dat de sleutel alleen 

uit het slot kan worden genomen wanneer deur afgesloten is. De lip draait  90 graden. Inclusief vlakke lip. 

Rechts en links omkeerbaar. 

 

 

 Lip draait 90 graden 

 7 pallen kamers   

 Max. 20mm deurdikte 

 Inbouwdiepte 38mm 

 Incl. bevestigingsmiddelen   

 

 

 

 
             

Nummer Maatvoering A Omschrijving 7x7 

5844/1 27,3 mm Automatencilinder ø 22 mm  x 
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Mul-T-Lock sleutels 

 

Sleutels.  

Blanks zijn zogenaamde blinde sleutels die de specialist zelf kan dupliceren.  

Voor de gepatenteerde sleutels is o.a. een Mul-T-Lock sleutelmachine een vereiste. 

Gefreesd zijn sleutels op de code van een eerste levering. 

Naleveren van sleutels, zijn alle sleutels die geleverd worden  

na de eerste levering. 

 

Synerkey.  

De Synerkey is een sleutel met een uitsparing in de kop om een transponder ten  

behoeve van een elektronisch toegangs-systeem te plaatsen.  

 

Private label sleutel. 

Een insert sleutel is een sleutel met een uitsparing in de kop waarin een kunststof clip 

met een persoonlijke naam, logo, of bijvoorbeeld een telefoonnummer in gedrukt kan  

worden.  

 

 

 

 

 

Nummer Omschrijving Blank Gefreesd Na-geleverd   

7431022- 0767 sleutel x x x 

7431022-# 0767 insert sleutel x x x 

7431024- 0767 Synerkey x x x 

7431019- 0667 sleutel x x x 

7431019-# 0667 insert sleutel x x x 

7431020- 0487 sleutel x x x 

7431020-# 0487 insert sleutel x x x 
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Mul-T-Lock enkele knop cilinders en knop sets 

 

 

  

Enkele knop cilinders nikkel mat afgewerkt. 

Informeer voor messing en andere modellen knop.     
          

Losse knopsets inclusief stift nikkel mat. Ook leverbaar in messing.         

Nummer Maatvoering in mm Omschrijving 

7401012 31 knopset nikkelmat 31mm 

7401013 33 knopset nikkelmat 33mm 

7401014 35 knopset nikkelmat 35mm 

7401015 38 knopset nikkelmat 38mm 

7401016 40 knopset nikkelmat 40mm 

7401017 43 knopset nikkelmat 43mm 

7401018 45 knopset nikkelmat 45mm 

7401019 48 knopset nikkelmat 48mm 

7401020 50 knopset nikkelmat 50mm 

7401021 53 knopset nikkelmat 53mm 

7401022 55 knopset nikkelmat 55mm 

7401023 58 knopset nikkelmat 58mm 

7401024 60 knopset nikkelmat 60mm 

7401026 65 knopset nikkelmat 65mm 

7401028 70 Knopset nikkelmat 70mm 
 

  

Nummer 
Maatvoering in mm 

Omschrijving 
B C A 

5731001 31 9.5 40.5 enkele knop cilinder nikkel mat 31mm 

5735001 35 9.5 44.5 enkele knop cilinder nikkel mat 35mm 

5740001 40 9.5 49.5 enkele knop cilinder nikkel mat 40mm 

5745001 45 9.5 54.5 enkele knop cilinder nikkel mat 45mm 

5750001 50 9.5 59.5 enkele knop cilinder nikkel mat 50mm 

5755001 55 9.5 64.5 enkele knop cilinder nikkel mat 55mm 

5760001 60 9.5 69.5 enkele knop cilinder nikkel mat 60mm 

5765001 65 9.5 74.5 enkele knop cilinder nikkel mat 65mm 

5770001 70 9.5 79.5 enkele knop cilinder nikkel mat 70mm 

     



 

1-1.52 Versie 7-2017 

Speciale cilinders 

 

Verloren sleutel cilinder 

 

 

 

 

 

De Mul-T-Lock 3 in 1 cilinder is dé oplossing bij verlies                       Leverbaar in: 

of diefstal van een sleutel ! 

 

Stel, u of uw kinderen verliezen een sleutel. U moet dan de  

cilinders (laten) vervangen, evt. aangifte doen, de tijd die u er  

mee kwijt bent. En vergeet de kosten voor de slotenmaker  

niet … Kortom, het kost u een hoop tijd en geld.  

 

 

Met de 3 in 1 cilinder behoren deze situaties tot het verleden! 

De cilinder is voorzien van 3 sleutel combinaties:  

 

- de standaard set van 3 groene sleutels met sleutelkaart 

- de tweede gele sleutelkaart 

- de derde rode sleutelkaart 

 

U gebruikt de set met groene sleutels. Bij diefstal of verlies neemt u de gele kaart en laat hierop nieuwe sleutels 

maken. Na het eerste gebruik van een gele sleutel passen de groene sleutels niet meer. 

Bij verlies van de gele sleutel neemt u de rode kaart en laat nieuwe sleutels maken. Zowel de groene als de gele 

sleutels werken nu niet meer. 

 

U haalt dus eenvoudig nieuwe sleutels en kunt weer verder. Het kost u weinig tijd en geld. 

Verliest u voor de 3e maal sleutels? Geen probleem, u brengt de cilinder bij een Mul-T-Lock Service Center. Zij 

vullen de cilinder opnieuw voor u af met nieuwe sleutels. 

 

Voor prijs en levertijd, neem contact op met onze verkoopafdeling. 
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Verhuur cilinder 

 

 
 

Deze unieke cilinder geeft u de controle over uw eigen woning of  

bedrijfspand bij uitgifte van duplicaat sleutels aan derden. U bepaalt  

wanneer zij toegang hebben tot uw pand. Wilt u tijdelijk geen toegang  

meer geven tot de afgesloten ruimte? Dan is deze cilinder de oplossing. 

 

 

De volledig mechanische cilinder wordt geleverd met 6 sleutels.  

3x witte, 1x blauwe, 1x rode, 1x groene. 

 

Elke kleur sleutel heeft zijn eigen functie. De witte sleutel voor                              Leverbaar in: 

dagelijks gebruik.  

 

 

 

In het kort: 

Witte sleutel : voor alledaags gebruik voor u, past altijd. 

Blauwe sleutel : sleutel voor derden (huurder), past wanneer u dat wil. 

 Rode sleutel : door deze 360gr rond te draaien blokkeert u de blauwe sleutel. 

 Groene sleutel : door deze 360gr rond te draaien activeert u de blauwe sleutel 

 

 

 

De cilinder kan ook bij andere woningen worden toegepast en is hiermee universeel inzetbaar. 

De Flex control cilinder is verkrijgbaar met verschillende patent- en beschermingsmogelijkheden zodat het 

illegaal kopiëren van sleutels beschermd is. 

 

Voor prijs en levertijd, neem contact op met onze verkoopafdeling. 
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Cilinders voor thuis-mantelzorg 

 
                                                                                                                                                           Leverbaar in: 
 
 
 
 
 
 
 
Iemand heeft thuis-mantelzorg nodig. Daar komen veel dingen bij kijken.                                                 
Het is onder andere nodig dat zorgverleners op eenvoudige wijze  
toegang tot de woning krijgen. Dit zonder verlies van VEILIGHEID!  

 

 

Vaak worden er sleutelkluisjes gemonteerd, loopt een zorgverlener  

met een grote sleutelbos rond of  er worden even sleutels bijgemaakt.  

De zorgverlener kan in ieder geval bij de cliënt naar binnen.  

 

Het geeft wel enige overlast. Gaten in muren voor de kluisjes en 

zoekgeraakte of niet meer te traceren sleutels vormen de nodige 

risico´s. Na de zorgperiode blijven gaten in muren en beschadigde  

deuren achter. De extra sleutelkopieën die meestal niet genoteerd  

zijn, blijven in omloop en vormen een reëel risico. VEILIGHEID naar een laag niveau!  

 

Met de Marenco zorg cilinder behoort bovenstaande tot het verleden. U installeert de europrofiel cilinder 

bijvoorbeeld bij een potentiële zorgbehoevende. Deze opent en sluit de deur met de 2 meegeleverde sleutels. 

Heeft de bewoner zorg nodig? Draai de cilinder om. Nu past behalve de bewonersleutel ook de meegeleverde 

zorgsleutel. Bijvoorbeeld de dokter of zorgverlener kan er in.  

Geen extra sleutels aan onbekenden uitgeven en geen kluisjes aan de muur. Geen zorg meer nodig? draai de 

cilinder weer om en alles is weer bij het oude. Let op: De cilinderzijdes dienen beiden even lang te zijn. Muren 

en schilderwerk blijft intact, geen onnodige kosten. 

 

De cilinder kan ook bij andere woningen worden toegepast en is hiermee universeel inzetbaar. 

De zorg cilinder is verkrijgbaar met verschillende patent- en beschermingsmogelijkheden zodat het illegaal 

kopiëren van sleutels beschermd is. 

 

Voor prijs en levertijd, neem contact op met onze verkoopafdeling. 
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Sluitplan software 

 

Speciaal voor de specialist die regelmatig te maken heeft met sluitplannen stelt Marenco gratis software 

beschikbaar. Een uitgeprinte matrix komt bij de eindgebruiker erg professioneel over en voorkomt 

communicatiestoringen.  

 

Het digitaal insturen van de sluitplangegevens naar Marenco B.V. bevorderd de snelheid van leveren en 

verminderd de kans op onjuistheden.  Is het sluitsysteem eenmaal uitgeleverd, dan is er voor de eindgebruiker 

het sleutelbeheer programma waarmee de sleuteluitgifte onder controle gehouden kan worden.  

 

Voorbeeld van een matrix. 
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2 hangsloten en containersloten 
 

Mul-T-Lock hangsloten NEG serie 

Hoge kwaliteit hangsloten voor algemene binnen en buiten  

toepassingen. Vaste beugel. EN 12320 CEN Grade 3 

 

 stalen kast, zwart afgewerkt  

 gehard Boron Alloy stalen beugel  

 keersleutel  

 drainagekanaal tegen bevriezing 

 verschillend-, gelijk sluitend en sluitplan 

 leverbaar in  Interactief+, ClassicPro, Integrator en 7x7 

 ook verkrijgbaar met een verhoogde beugel 

Maatvoeringen in mm. 

 

                     

Nummer Omschrijving I+ C+ E Z 

7208-NEG Hangslot met 8mm harde Boron beugel x x x x 

7210-NEG Hangslot met 10mm harde Boron beugel x x x x 

 

De beugel wordt aan beide zijden in de kast geblokkeerd door twee stalen kogels. Sleutel dient 90 graden te 

worden gedraaid om de beugel te openen. Het slot kan zeer goed worden gerepareerd en onderdelen kunnen 

vervangen worden zodat de levensduur van het slot optimaal benut kan worden. 

 

  

 Kast   Beugel  

     C1 C2 C3   

Model A B C D E F Grade 

NE8G 87 54 25 8 27 50 100 24 3 

NE10G 88 54 25 10 26 50 100 22 3 

CEN grade 1 2 3 4 5 6 Klasse 

antal verschillende sleutelcombinatie mogelijkheden 300 1000 2500 5000 10000 20000 - 

Kracht op sleutelgat bij 1 pal verschil 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 Nm 

Weerstandskracht bij braak op sleutelgat  - - 4 5 10 15 KN 

Weerstandskracht bij torsie op sleutelgat - 2,5 5 15 20 30 Nm 

Weerstandskracht bij trekken aan beugel 3 5 15 30 70 100 KN 

Weerstandskracht bij torsie van beugel 40 100 200 450 1200 2500 Nm 

Weerstandskracht bij knippen van de beugel 6 15 25 35 70 100 KN 

Functioneel bij temperatuur hangslot body - - -20 -20 -40 -40 oC 

Weerstandstijd bij boren van de beugel en body - - - 2 4 8 Min 

Weerstandstijd bij zagen van de beugel en body - - - 2 4 8 Min 
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Mul-T-Lock schuifpen NEG serie 

 

Mul-T-Lock schuifpen hangsloten.  

Hoge kwaliteit schuifpen hangsloten voor algemeen binnen en  

buiten toepassing. EN 12320 CEN Grade 3. 

 

 stalen body, zwart afgewerkt  

 gehard Boron Alloy stalen pen  

 keersleutel  

 verschillend-, gelijk sluitend en sluitplan 

 Leverbaar in ClassicPro, Integrator, 7x7 

 

 

 

Maatvoeringen in mm 

 Body Pen  

Model A B C D E F Grade 

SB NE10 25 64 54 10 9 26 3 

 

                    

Nummer  Omschrijving       C+ E Z 

7310_NEG Hangslot met 10mm harde Boron stalen pen en gehard stalen kast x x x 
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Mul-T-Lock hangsloten NE serie 

 

Hoge kwaliteit hangsloten met shutter voor algemeen binnen en  

buiten toepassing. Vaste beugel. EN 12320  

 

 gehard stalen body, zwart afgewerkt  

 gehard Boron Alloy stalen beugel  

 keersleutel  

 drainagekanaal tegen bevriezing 

 beschermer  tegen vocht en vuil  

 verschillend-, gelijk sluitend en sluitplan 

 leverbaar in Interactief+, ClassicPro 

 ook verkrijgbaar met een verhoogde beugel 

Maatvoering in mm. 

 Body   Beugel 

 C1 C2 C3   

Model A B C D E F Grade 

NE10 95 54 25 10 25 50 100 28 4 

NE12 101 66 28 12 25 50 100 30 5 

NE14 105 66 28 14 26 50 100 32 6 

 

            

Nummer  Omschrijving       I+ C+ 

7210-NE Hangslot met 10mm harde Boron stalen beugel en gehard stalen kast x x 

7212-NE Hangslot met 12mm harde Boron stalen beugel en gehard stalen kast x x 

7214-NE Hangslot met 14mm harde Boron stalen beugel en gehard stalen kast x x 

 

 

Vocht en vuil beschermer 

 

 

De beugel wordt aan beide zijden in de kast geblokkeerd door twee stalen kogels. Sleutel dient 60 graden te 

worden gedraaid om de beugel te openen. De sleutelingang wordt beschermd door een shutter. Het slot kan 

zeer goed worden gerepareerd en onderdelen kunnen vervangen worden zodat de levensduur van het slot 

optimaal benut kan worden  
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Mul-T-Lock schuifpen NE serie 

 

 

Mul-T-Lock schuifpen hangsloten met shutter.  

Hoge kwaliteit schuifpen hangsloten voor algemeen binnen en  

buiten toepassing. EN 12320  

 

 stalen body, zwart afgewerkt  

 gehard Boron Alloy stalen pen  

 keersleutel  

 verschillend-, gelijk sluitend en sluitplan 

 beschermer tegen vocht en vuil 

 extreme weersbestendigheid 

 Leverbaar in Interactief+, ClassicPro 

Maatvoeringen in mm. 

 Body Pen  

Model A B C D E F Grade 

SB NE12 28 80 66 12 18 36 5 

 

                    

Nummer  Omschrijving       I+ C+ 

7312-NE Hangslot met 12mm harde Boron stalen pen en gehard stalen kast x x 

 

 

Vocht en vuil beschermer  

 

De sleutel dient 60 graden te worden gedraaid om de pen te openen. De sleutelingang wordt beschermd door 

een shutter. Het slot kan zeer goed worden gerepareerd en onderdelen kunnen vervangen worden zodat de 

levensduur van het slot optimaal benut kan worden 
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Mul-T-Lock hangsloten C serie 

 

De buitenzijde van het C-serie hangsloten zijn vervaardigd van gehard staal. De breek, trek, zaag en knip 

weerstand is zeer hoog, zodat het slot inzetbaar is voor alle denkbare zware beveiligingen. Veelal wordt de 13 

mm uitvoering in de offshore en container industrie gebruikt. De sloten zijn met vaste of losse uitneembare 

beugel leverbaar. Een slot met een losse beugel kan in de Mul-T-Lock Hasp worden geplaatst. Een Hasp is een 

tweedelig metalen product wat afzonderlijk aan een te beveiligen object gelast of d.m.v. bouten gemonteerd 

kan worden. De twee delen vallen in elkaar en het hangslot verbindt de twee delen. Binnen de industrie, bouw 

en offshore zijn de sloten alom geroemd. Een hoge kwaliteit met mogelijkheid tot reparatie en ombouwen van 

sleutelpassing.  Beugeldikte 10mm SKG*, 13mm SKG** en 16mm SKG***.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn twee modellen: met losse uitneembare en een vaste beugel. De hangsloten met losse beugel zijn er in 10, 

13 en 16 mm beugeldikte. De hangsloten met vaste beugel zijn in alle maten verkrijgbaar. De C-serie hangsloten 

zijn leverbaar in MT5+, MT5, Interactive+, ClassicPro en Classic. Standaard worden de hangsloten met een 

C1 beugel geleverd. Langere beugels zijn verkrijgbaar in twee maten, C2 en C3. De beugel is uitgevoerd in 

gehard mangaan gelegerd staal. Onderstaand maatschema in mm:   

 

Beugeldikte  A B Standaard
C1 

C2 C3 D E F CEN 

grade 

grade 

 

grade 

SKG 

C6 47 50 22 50 102 6 24 22 - - 

C8 47 50 22 50 102 7.9 22 22 2 - 

C10  47 63 30 63 102 9.5 33 22 3 * 

C13  51 73 37 58 102 12.7 33 25 4 ** 

C16  53 92 50 63 102 15.8 38 32 5 *** 
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C serie hangsloten met losse of vaste beugel 

 

Nummer                                                                            MT5+ gepatenteerd tot en met 2025        Losse beugel Vaste beugel 

P7110 MT5+ hangslot 10mm C1                     X  

P7113 MT5+ hangslot 13mm C1                    X  

P7116 MT5+ hangslot 16mm C1                   X  

P7206 MT5+ hangslot   6mm C1                                                    X 

P7208 MT5+ hangslot   8mm C1                                                      X 

P7210 MT5+ hangslot 10mm C1                                                    X 

P7213 MT5+ hangslot 13mm C1                                                    X 

P7216 MT5+ hangslot 16mm C1                                                    X 

    

Nummer    MT5 gepatenteerd tot en met 2025        
Losse beugel Vaste beugel 

M7110 MT5 hangslot 10mm C1           X  

M7113 MT5 hangslot 13mm C1           X  

M7116 MT5 hangslot 16mm C1        X  

M7206 MT5 hangslot   6mm C1        X 

M7208 MT5 hangslot   8mm C1      X 

M7210 MT5 hangslot 10mm C1          X 

M7213 MT5 hangslot 13mm C1       X 

M7216 MT5 hangslot 16mm C1       X 

    

Nummer   Interactive+ gepatenteerd tot en met 2028 Losse beugel Vaste beugel 

I+7110 Interactive+ hangslot 10mm C1                         X  

I+7113 Interactive+ hangslot 13mm C1                         X  

I+7116 Interactive+ hangslot 16mm C1                          X  

I+7206 Interactive+ hangslot   6mm C1                 X 

I+7208 Interactive+ hangslot   8mm C1                  X 

I+7210 Interactive+ hangslot 10mm C1                  X 

I+7213 Interactive+ hangslot 13mm C1                        X 

I+7216 Interactive+ hangslot 16mm C1                          X 

    

Nummer ClassicPro Losse beugel Vaste beugel 

C+7110 ClassicPro hangslot 10mm C1                         X  

C+7113 ClassicPro hangslot 13mm C1                         X  

C+7116 ClassicPro hangslot 16mm C1                          X  

C+7206 ClassicPro hangslot   6mm C1                 X 

C+7208 ClassicPro hangslot   8mm C1                  X 

C+7210 ClassicPro hangslot 10mm C1                  X 

C+7213 ClassicPro hangslot 13mm C1                        X 

C+7216 ClassicPro hangslot 16mm C1                          X 

Nummer Classic Losse beugel Vaste beugel 

7110 Classic hangslot 10mm C1                         X  

7113 Classic hangslot 13mm C1                         X  

7116 Classic hangslot 16mm C1                          X  

7206 Classic hangslot   6mm C1                 X 

7208 Classic hangslot   8mm C1                  X 

7210 Classic hangslot 10mm C1                  X 

7213 Classic hangslot 13mm C1                        X 

7216 Classic hangslot 16mm C1                          X 
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Mul-T-Lock schuifpen C-serie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatvoering in mm. 

De buitenzijde van het C-serie hangsloten zijn vervaardigd van gehard staal. De breek, trek, zaag en knip 

weerstand is zeer hoog, zodat het slot inzetbaar is voor alle denkbare zware beveiligingen.  

 

 gekeurd volgens CEN12320 normering,  veiligheidsgradatie 4 

 

 gehard Boron Alloy stalen pen  

 stalen kast, zwart afgewerkt 

 

 keersleutel 

 

 verschillend-, gelijk sluitend en sluitplan 

 leverbaar in MT5+, MT5, Interactief+ en ClassicPro 

 

Nummer  Omschrijving       Patent tot en met 

P7313 MT5+ hangslot met schuifpen 13 mm 2025 

M7313 MT5 hangslot met schuifpen 13 mm 2028 

I+7313 Interactive+  hangslot met schuifpen 13 mm 2025 

C+7313 ClassicPro  hangslot met schuifpen 13 mm 2033 

7313 Classic hangslot met schuifpen 13 mm Geen patent 
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Mul-T-Lock haspen 

 

 

Effectieve oplossing om twee onafhankelijke delen zoals bijvoorbeeld twee deuren/ hekken met elkaar        te 

verbinden. Een C-serie hangslot met losse beugel sluit de twee delen op veilige wijze af. Zeer hoge bescherming 

tegen inbrekers die met grof geweld of door  

 gebruik making van zware gereedschappen een opening proberen te forceren. 

 

-Bescherming van de beugel van het hangslot 

-Bescherming van de kast van het hangslot 

-Beschermde sleutelingang tegen vuil 

-Vast te lassen of met bouten te bevestigen 

 

Maatvoering in mm.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer Hasp t.b.v. hangslot 

7101002 Hasp t.b.v. voor het C serie hangslot met losse beugel 10mm 

7101006 Hasp t.b.v. voor het C serie hangslot met losse beugel 13mm 

7101010 Hasp t.b.v. voor het C serie hangslot met losse beugel 16mm 

 

        Leverbaar in: 

Mul-T-Lock Haspslot. Een hasp met slot geïntegreerd.  

Inclusief certificaat en 3 sleutels  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Beugelmaat A B C 

10 80 95 40 

13 90 109 40 

16 110 116 48 

Pen 
Dikte 

Kast 
Dikte 

Kast 
Breedte 

Kast 
Hoogte 

13mm 42mm 88mm 105mm 

Nummer Haspslot  

I+7713 Haspslot Interactive+ 13 mm pen 
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Beugel beschermer 

 

Beschermer t.b.v. hangslot C serie 

 

 

 

 

Nummer  Beugelbeschermer t.b.v. hangslot   

7101000 Beugelbeschermer t.b.v. C serie hangslot 10mm met losse beugel 

7101001 Beugelbeschermer t.b.v. C serie hangslot 10mm met vaste beugel 

7101004 Beugelbeschermer t.b.v. C serie hangslot 13mm met losse beugel 

7101005 Beugelbeschermer t.b.v. C serie hangslot 13mm met vaste beugel 

 

Containersloten 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Het Marenco containerslot wordt om de beugels van een container geplaatst. 
Geschikt voor stangen met een diameter t/m 35 mm.  
Het standaard slot past op bijna iedere container.  
Beugel van 225 t/m 450 mm in 6 standen met 45 mm oplopend. Kleur RAL5012. 
 
Het containerslot wordt geleverd exclusief C-serie hangslot met een 13mm losse beugel. 
Leverbaar als gelijksluitend, of op een sluitsysteem. 
Leverbaar met hangslot in MT5+, MT5, Interactive+, Interactive, ClassicPro en Classic. 
 

  

Nummer                   Omschrijving 

5835-CS Containerslot blauw exclusief hangslot 

7113 Hangslot met 13 mm losse C1 beugel 
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Mul-T-Lock hangsloten 7x7 en Integrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatvoering in mm. 

 

 

Nummer 7x7 standaard   

Z7447 7x7 hangslot model G-47P 8 mm beschermde beugel  

Z7455 7x7 hangslot model G-55P 10 mm beschermde beugel 

 

Nummer Integrator standaard  
E7447 Integrator hangslot G-47P 8mm beschermde beugel    beschermd tot en met 2023   

E7455 Integrator hangslot G-55P 10mm beschermde beugel beschermd tot en met 2023    

  

Model Kast Beugel 7x7 Integrator 

 Breedte Hoogte Dikte Diameter Binnenhoogte 

hoogte 

Binnenbreedte   

In mm A B C D E F   

G-47 47 51 21 8 26.5 21 X X 

G-47P 47 74 21 8 22.5 21 X X 

G-55 55 54 22 10 27 22 X X 

G-55P 55 77 22 10 23 22 X X 

G-60 60 55 25 12 27 25 X X 
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Mul-T-Lock Watchlock 

Mobiele toegangscontrole hangslot met alarm en GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie en prijzen, neem contact op met onze verkoopafdeling. 

   

Nummer Omschrijving  
I+7810 Hangslot 10 mm C1 vaste beugel met track and trace functie Interactive + 

1060001 Watchlock USB kabel 

1060004 Watchlock weblicentie  kosten per maand 

 

 

 

De WatchLock is een combinatie van: 

 Een hangslot uit de C-serie met een 10mm vaste C1 beugel 

 GPS locatie systeem (Track & Trace) 

 Communicatie via het GSM-netwerk met een M2M Sim kaart 

De WatchLock combineert mechanische en elektronische technologie, zodat u de mogelijkheid hebt om 

rechtstreekse locatie- of statusinformatie via email of een SMS te ontvangen. U bent dus steeds op de 

hoogte van de locatie en status van het slot. 

 Gemakkelijk te beheren 

 Extreem harde en sterke beugel 

 Eenvoudige webapplicatie 

 Verzend bijvoorbeeld een melding bij openen of sluiten 

 Geen bekabeling of externe voeding 

 

 

server 
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Mul-T-Lock Overslag 

Effectieve oplossing om twee onafhankelijke delen zoals bijvoorbeeld twee  

deuren met elkaar te verbinden. Een  Mul-T-Lock hangslot met  

losse of vaste beugel sluit de twee delen op veilige wijze af. Zeer hoge  

bescherming tegen inbrekers die met grof geweld of door  

gebruik making van zware gereedschappen een opening 

proberen te forceren. 

 

 Een roterende ring voorkomt het afdraaien van het hangslot 

 De overslag is gekeurd volgens CEN  

 Vervaardigd uit gehard smeedbaar staal 

 Vast te lassen of met bouten te bevestigen 

 

Maatvoeringen in mm. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nummer         Beugeldikte tot 

Model A B C D E F G H  

PB-14 100 36 77 96 105 142 77 247 14mm 

PB-18 100 41 86 98 120 152 87 272 18mm 

Nummer Omschrijving  
7301202 Overslag EP-B14   

7301203 Overslag EP-B18    

CEN grade 1 2 3 4 5 6 Klasse 

Aantal verschillende sleutelcombinatie mogelijkheden 300 1000 2500 5000 10000 20000 - 

Kracht op sleutelgat bij 1 pal verschil 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 Nm 

Weerstandskracht bij braak op sleutelgat  - - 4 5 10 15 KN 

Weerstandskracht bij torsie op sleutelgat - 2,5 5 15 20 30 Nm 

Weerstandskracht bij trekken aan beugel 3 5 15 30 70 100 KN 

Weerstandskracht bij torsie van beugel 40 100 200 450 1200 2500 Nm 

Weerstandskracht bij knippen van de beugel 6 15 25 35 70 100 KN 

Functioneel bij temperatuur hangslot body - - -20 -20 -40 -40 oC 

Weerstandstijd bij boren van de beugel en body - - - 2 4 8 Min 

Weerstandstijd bij zagen van de beugel en body - - - 2 4 8 Min 
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3 Elektronische producten 

ENTR motor cilinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

3-1.2 Versie 7-2017  

ENTR motor cilinder 

ENTR is de merknaam van een groep elektronische toegangsproducten. De ENTR unit met de vast gemonteerde 

europrofiel cilinder en motor draait de schoten van het in de deur gemonteerde slot elektrisch uit.  De ENTR 

trekt de schoten na activatie met de afstandsbediening, het codepaneel, de vingerprintscanner of met de 

smartphone weer in.  Eenvoudig gezegd opent en sluit de ENTR de deur zonder bedrading, motor slot of 

elektrische sluitplaat. Snel en eenvoudig te installeren, onderhouden en te gebruiken zonder dat er een 

boormachine aan te pas komt. De ENTR unit met de vaste europrofiel cilinder is verkrijgbaar in verschillende 

cilinder lengtes en past op vrijwel elke gangbare cilinderbediende deur. 

De ENTR unit.  

De unit heeft een ingebouwde oplaadbare accu, motor en de europrofiel  

cilinder. Deze wordt aan de binnenzijde van de deur geinstalleerd. Aan de  

voorzijde programmeert men eenvoudig met gebruikmaking van de nummers 

en icoontjes. De led en geluidsindicator helpen tijdens het programmeren 

zodat dit snel en eenvoudig uit te voeren is. Tevens is er de gratis ENTR app.  

Led indicatie: Batterijstatus, foutmelding, geluidfunctie, open deur melding, 

automatische- of handmatige instelling. De unit wordt geleverd incl. accu, 

lader, 2 backup sleutels met certificaat en duidelijke NL handleiding.                 Art. 1070100-A 

 

ENTR codepaneel 

Het codepaneel. Art.1070200 

Dit opbouwcodepaneel kan men buiten aan de gevel monteren. Na het  

ingeven van de juiste code wordt er een gecodeerd (AES 128) signaal naar 

de ENTR unit gezonden die de schoten van het slot intrekt.  Er kunnen max. 

20 verschillende persoonlijke codes worden geprogrammeerd.  

Led indicatie: Batterij status, succesvol openen- sluiten en foutmelding openen- 

Sluiten

 

ENTR deur unit Specificaties 

 Bluetooth communicatietechniek tussen deur en Smartphone  Bluetooth Low Energy smart 4.0 

 Communicatie frequentie   2.4 GHz 

 Accu type  Oplaadbare Lithium-ion 

 Accu kracht  7.4 volt - 2600 mA 

 Uitgangsspanning lader  12 VDC - 1A 

 Maatvoering  150mm x 55mm x 54mm 

 Gewicht  380 gram 

 Temperatuurbereik  -10°C tot +50°C 

 Beschermings classificatie  IP44 

 Smartphone App 

 iOS 7 en hoger - Minimaal iPhone 4S.  Android 4.3 en 
hoger - Minimaal Nexus 4, Samsung S3 - Galaxy Note 

ENTR Codepaneel  Specificaties 

 Batterij type  2 x AA alkaline  
 Maatvoering  140mm x 50mm x 40mm 

Communicatie frequentie  2.4 GHz 

 Gewicht  150 gram 

 Temperatuurbereik  -20°C tot +60°C 

 Beschermings classificatie  IP55 Spatwaterdicht 
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ENTR code paneel met vingerprint 

Het codepaneel met vingerprint lezer. 

Gelijk aan het codepaneel maar als extra een scanner om vingerprints  

te herkennen. Er kunnen max. 20 verschillende vingers worden geprogram- 

meerd. Het led scherm zorgt voor een eenvoudige programmering. 

 

 

 

 

 

          Art.1070205 

 

 

ENTR afstandsbediening 

De afstandsbediening. 

De afstandsbediening kan men aan de sleutelbos bevestigen. Met een druk op  

de knop wordt er een gecodeerd (AES 128) signaal naar de ENTR unit gezonden  

die de schoten van het slot intrekt. Er kunnen max. 20 verschillende afstands- 

bedieningen op één ENTR unit worden geprogrammeerd. De max. afstand  

waarbinnen de unit het signaal kan ontvangen is afhankelijk van diverse  

omgevingsfactoren als bijv. muren van steen, hout, beton, metaal e.t.c.        Art.1070210 

Vrij veld bereik van maximaal 20 mtr. 

 

Afstandsbediening Specificaties 

 Batterij type  CR 2032 Litium 

 Maatvoering  60mm x 30mm x 8mm 

Communicatie frequentie   2.4 GHz 

 Gewicht  30 gram 

 Temperatuurbereik  -20° C tot +60C 

 Beschermings classificatie  IP55 Spatwaterdicht 

 
 

ENTR Codepaneel met vingerprint lezer Specificaties 

 Batterij type  2 x AA alkaline  
 Maatvoering  140mm x 50mm x 40mm 

Communicatie frequentie  2.4 GHz 

 Gewicht  150 gram 

 Temperatuurbereik  -20°C tot +60°C 

 Beschermings classificatie  IP55 Spatwaterdicht 
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ENTR set A 

 

 

ENTR basis unit met cilinder. 

Bedienen met de gratis app.  

 

Inclusief accu en acculader, NL handleiding, 

gepatenteerde Interactive+ cilinder met twee sleutels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Voor andere maten en messing Entr cilinders, neem contact op met onze verkoopafdeling. 

*ook leverbaar in MT5+ 

 

  

Nummer Omschrijving VS GS HS 

1070A_I+5666E ENTR basis unit binnen 35mm x 31mm cilinder buiten zijde x x x 

1070A_I+5670 ENTR basis unit binnen 35mm x 35mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070A_I+5675 ENTR basis unit binnen 35mm x 40mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070A_I+5680/1 ENTR basis unit binnen 35mm x 45mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070A_I+5685 ENTR basis unit binnen 35mm x 50mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070A_I+5680 ENTR basis unit binnen 40mm x 40mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070A_I+5685/1 ENTR basis unit binnen 40mm x 45mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070A_I+5695/1 ENTR basis unit binnen 40mm x 55mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070A_I+5675/1E ENTR basis unit binnen 45mm x 31mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070A_I+5685/1E ENTR basis unit binnen 45mm x 40mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070A_I+5690/2 ENTR basis unit binnen 45mm x 45mm cilinder buiten zijde x x x 

1070A_I+56110/2 ENTR basis unit binnen 45mm x 65mm cilinder buiten zijde x x x 

1070A_I+5680/2E ENTR basis unit binnen 50mm x 31mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070A_I+5685/2E ENTR basis unit binnen 55mm x 31mm cilinder buiten zijde  x x x 
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ENTR set B 

 

 

ENTR set B. 

Bedienen met de gratis app en één afstandsbediening . 

 

Inclusief accu en acculader, NL handleiding, 

gepatenteerde Interactive+ cilinder met twee sleutels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer Omschrijving VS GS HS 

1070B_I+5666E ENTR basis unit binnen 35mm x 31mm cilinder buiten zijde x x x 

1070B_I+5670 ENTR basis unit binnen 35mm x 35mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070B_I+5675 ENTR basis unit binnen 35mm x 40mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070B_I+5680/1 ENTR basis unit binnen 35mm x 45mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070B_I+5685 ENTR basis unit binnen 35mm x 50mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070B_I+5680 ENTR basis unit binnen 40mm x 40mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070B_I+5685/1 ENTR basis unit binnen 40mm x 45mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070B_I+5695/1 ENTR basis unit binnen 40mm x 55mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070B_I+5675/1E ENTR basis unit binnen 45mm x 31mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070B_I+5685/1E ENTR basis unit binnen 45mm x 40mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070B_I+5690/2 ENTR basis unit binnen 45mm x 45mm cilinder buiten zijde x x x 

1070B_I+56110/2 ENTR basis unit binnen 45mm x 65mm cilinder buiten zijde x x x 

1070B_I+5680/2E ENTR basis unit binnen 50mm x 31mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070B_I+5685/2E ENTR basis unit binnen 55mm x 31mm cilinder buiten zijde  x x x 

 

*Voor andere maten en messing Entr cilinders, neem contact op met onze verkoopafdeling. 

*ook leverbaar in MT5+ 
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ENTR set C 

 

 

ENTR set C.  

Bedienen met de gratis app en een codepaneel. 

 

Inclusief accu en acculader, NL handleiding, 

gepatenteerde Interactive+ cilinder met twee sleutels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nummer Omschrijving VS GS HS 

1070C_I+5666E ENTR basis unit binnen 35mm x 31mm cilinder buiten zijde x x x 
1070C_I+5670 ENTR basis unit binnen 35mm x 35mm cilinder buiten zijde  x x x 
1070C_I+5675 ENTR basis unit binnen 35mm x 40mm cilinder buiten zijde  x x x 
1070C_I+5680/1 ENTR basis unit binnen 35mm x 45mm cilinder buiten zijde  x x x 
1070C_I+5685 ENTR basis unit binnen 35mm x 50mm cilinder buiten zijde  x x x 
1070C_I+5680 ENTR basis unit binnen 40mm x 40mm cilinder buiten zijde  x x x 
1070C_I+5685/1 ENTR basis unit binnen 40mm x 45mm cilinder buiten zijde  x x x 
1070C_I+5695/1 ENTR basis unit binnen 40mm x 55mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070C_I+5675/1E ENTR basis unit binnen 45mm x 31mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070C_I+5685/1E ENTR basis unit binnen 45mm x 40mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070C_I+5690/2 ENTR basis unit binnen 45mm x 45mm cilinder buiten zijde x x x 

1070C_I+56110/2 ENTR basis unit binnen 45mm x 65mm cilinder buiten zijde x x x 

1070C_I+5680/2E ENTR basis unit binnen 50mm x 31mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070C_I+5685/2E ENTR basis unit binnen 55mm x 31mm cilinder buiten zijde  x x x 

 

*Voor andere maten en messing Entr cilinders, neem contact op met onze verkoopafdeling. 

*ook leverbaar in MT5+ 
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ENTR set D 

 

 

ENTR set D.  

Bedienen met de gratis app en een vingerprint scanner  

met ingebouwd codepaneel. 

 

Inclusief accu en acculader, NL handleiding, 

gepatenteerde Interactive+ cilinder met twee sleutels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Nummer Omschrijving VS GS HS 

1070D_I+5666E ENTR basis unit binnen 35mm x 31mm cilinder buiten zijde x x x 

1070D_I+5670 ENTR basis unit binnen 35mm x 35mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070D_I+5675 ENTR basis unit binnen 35mm x 40mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070D_I+5680/1 ENTR basis unit binnen 35mm x 45mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070D_I+5685 ENTR basis unit binnen 35mm x 50mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070D_I+5680 ENTR basis unit binnen 40mm x 40mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070D_I+5685/1 ENTR basis unit binnen 40mm x 45mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070D_I+5695/1 ENTR basis unit binnen 40mm x 55mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070D_I+5675/1E ENTR basis unit binnen 45mm x 31mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070D_I+5685/1E ENTR basis unit binnen 45mm x 40mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070D_I+5690/2 ENTR basis unit binnen 45mm x 45mm cilinder buiten zijde x x x 

1070D_I+56110/2 ENTR basis unit binnen 45mm x 65mm cilinder buiten zijde x x x 

1070D_I+5680/2E ENTR basis unit binnen 50mm x 31mm cilinder buiten zijde  x x x 

1070D_I+5685/2E ENTR basis unit binnen 55mm x 31mm cilinder buiten zijde  x x x 

 

*Voor andere maten en messing Entr cilinders, neem contact op met onze verkoopafdeling. 

*ook leverbaar in MT5+ 
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ENTR losse componenten en onderdelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

             Art. 1070220   Art. 1070221  

             Draadloze  acculader    Opvulring , diverse hoogte  

 

Losse componenten en reserve onderdelen ter reparatie of vervanging. 
             

Nummer Omschrijving 

1070200 ENTR codepaneel wit IP 55 

1070205 ENTR vingerprint-codepaneel wit IP55 Spatwaterdicht 

1070210 ENTR afstandsbediening 

1070212 ENTR fabrieks reset tool 

1070215 ENTR-acculader bekabeld 

1070220 ENTR draadloze acculader 

1070221 ENTR opvulring t.b.v. afdichting unit en deur tot 5mm 

1070222 ENTR opvulring t.b.v. afdichting unit en deur tot 7mm 

1070223 ENTR opvulring t.b.v. afdichting unit en deur van 9 tot 14mm 

1070224 ENTR opvulring t.b.v. afdichting unit en deur van 14 tot 19mm 

1070225 ENTR accu t.b.v. unit 

1070230 ENTR set met schroeven 

1070231 ENTR cilinder onderdelen 

1070236 ENTR magneet t.b.v. deurkozijn  40x20x3mm 
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Slimme deurkruk met instelbare code 

 

 

 

 

 

       Links wijzend      Rechts wijzend 

De slimme deurkruk. Deze deurkruk geeft pas doorgang wanneer u de juiste code intoetst. Laat uw laptop of mobiel 

gewoon op uw bureau liggen.  U trekt de deur achter u dicht en deze blijft dicht totdat u de code intoetst. Snel en 

gemakkelijk te installeren. Vervangt de normale deurkruk. Ideaal voor scholen, kantoren en privé ruimtes. 

Alleen geschikt voor binnen, heeft geen IP klassificatie.        

                           

Nummer Omschrijving 

1040400 Code it kruk rozet model rechts wijzend                 

1040401 Code it kruk rozet model links wijzend                  

1040420 Code it kruk zonder code rozet model rechts wijzend   
  1040421 Code it kruk zonder code rozet model links wijzend 
  1040402 Code It rozet ring t.b.v. montage bij opdekdeur 
  1040403 Code It smetplaat RVS alleen krukgat 55 x 295mm dikte 2mm 
  1040404 Code It smetplaat RVS PC 55mm   55 x 295 mm dikte 2mm 
  1040405 Code It smetplaat RVS PC 72mm   55 x 295 mm dikte 2mm 
  1040410 Code it greep raam Rechts  
  1040411 Code it greep raam Links   

 

 

 

 

Links wijzend         Rechts wijzend 

 

 

Nummer Omschrijving 

1040430 Code it met langschild geen pc-rechts wijzend  

1040431 Code it met langschild geen pc-links wijzend  

1040550 Code it met langschild PC 55mm rechts wijzend 
  1040551 Code it met langschild PC 55mm links wijzend 
  1040720 Code it met langschild PC 72mm rechts wijzend  
  1040721 Code it met langschild PC 72mm links wijzend 
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Deurspion met scherm 

 

Digitale deurspion met scherm standaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale deurspion met scherm en beeldopslag. Neemt een foto van iedereen die aanbelt. Opslagcapaciteit tot 

max. 50 foto’s. Beelden worden op datum en tijd onthouden. Eenvoudig terug te kijken met één druk op de 

knop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische gegevens 

LCD-beeldscherm 8 cm diagonaal 

Maat binnenpost 125(B) x 85(H) x 19(D) mm 

Camera 105 graden hoek 

Camera IP 56  

Live beeld  Zeer scherp zelfs van afstand 

Voeding 4 AAA-batterijen, incl. 

Deur dikte 38 t/m 110 mm 

Deurgat 14 mm 

Technische gegevens 

LCD-beeldscherm 8 cm diagonaal 

Maat binnenpost 125(B) x 85(H) x 19(D) mm 

Camera 105 graden hoek. 0,3 mega pixel 

Camera IP 56. Infrarood voor nachtzicht  

Live beeld  Zeer scherp zelfs van afstand 

Voeding 4 AAA-batterijen, incl. 

Deur dikte 38 t/m 110 mm 

Deurgat 14 mm 

Deurbel Instelbaar 

Foto Neemt foto bij aanbellen 

Opslagcapaciteit 50 foto’s maximaal 

Beeld registratie Tijd en datum per foto 

Nummer Omschrijving 

1030030 Deurspion standaard 

1030035 Deurspion met beeldopslag 
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Smartair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Smartair producten zijn verdeeld in 3 groepen: Stand Alone (STAL), Update On Card  (UOC) en Update On Air (UOA) 
 

STAL plaatst u in geval  van een kleine groep gebruikers. Er is  geen software nodig, tijdschema´s zijn niet mogelijk. Een 

kaart krijgt doorgang of niet. Zijn er wel tijdschema´s gewenst, dan is UOC de oplossing. 

 
 

UOC plaatst u daar waar een grotere groep gebruikers toegang moeten krijgen. In de software geeft u dag, tijd en welke 

deur in.  De gebruikers en hun authorisatie kunt u eenvoudig beheren. Bij grote wijzigingen gaat u met het programmeer-

apparaat naar de deur om te updaten. Er kan een online punt gemaakt worden waar direct gegevens van en naartoe 

worden gezonden. Dit punt bestaat uit een wandlezer die via een tussenstation aan de pc met de software verbonden is. 

 
 

UOA is qua software gelijk aan UOC, echter met dit verschil dat de wijzigingen door middel van een draadloze verbinding 

worden doorgegeven aan de beslagen of lezers. U hoeft dus niet meer met het programmeerapparaat naar de deur om de 

data  uit te lezen of een update uit  te voeren. Direct inzage in de gebeurtenissen en wijzigingen direct van kracht.  
   

 

 
 

 Houd de tag tegen de lezer en de deur opent 

 Tot 1.500 gebruikers per lezer  

 65.000 gebruikers per systeem 

 Beslag met RVS kap 

 Spatwaterdichte lezer  

 STAL is te gebruiken met of zonder schaduwkaart functie 
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Stand Alone zonder software 

 

Stand Alone deurbeslagen en lezers zonder software om draadloos toegang te beheren. Compleet met 

bevestigingsmiddelen en 8 mm krukstift voor deuren van 38 mm tot 43 mm. Voor buiten of toepassing in 

vochtige ruimten zijn er de IP55 * uitvoeringen. Beslagen met een PC 92mm maatvoering worden met langere 

bouten en krukstift deurdikte (44/49 mm) geleverd.  

* spatwaterdicht 

 

Standaard programmeerkaart.  

Men programmeert de benodigde aantal gebruikerskaarten in de beslagen of lezers. 

 

Verlies van kaart of tag bij een standaard systeem. 

Wanneer er een kaart of tag verloren is, dan zal bij gebruik van de standaard programmeerkaart, alle beslagen 

en /of lezers ge-reset dienen te worden. Hierna zal men de nog aanwezige kaarten opnieuw moeten 

programmeren. 

De verloren kaart of tag werkt dan niet meer. 

 

Schaduw programmeerkaart. 

Het programmeren gaat per set van twee kaarten. De set krijgt een naam of nummer ter identificatie. Één kaart 

is voor dagelijks gebruik. De andere kaart (schaduw) wordt bewaard en is nodig bij verlies van de eerste kaart uit 

die set.  

 

Verlies van een kaart of tag bij een schaduw systeem. 

Wanneer er een kaart verloren is zal bij gebruik van een schaduw programmeerkaart, de schaduw (tweede) 

kaart van die set als delete kaart dienen. Het is dan niet nodig om alle producten te resetten en de overige 

kaarten opnieuw te programmeren.  

Bij kleinere aantallen gebruikers is een schaduwfunctie van minder belang dan bij een grotere groep gebruikers. 

Denk aan het totaalaantal opnieuw te programmeren kaarten. 

 

 

 

Voor ander uitvoeringen, neem contact op met onze verkoopafdeling. 

*IP55 Spatwaterdicht 

Nummer Deurdikte IP Omschrijving 

1040180-51 38/43 - Beslag kr x kr   zonder pc-gaten                    
1040181-51 38/43 - Beslag kr x kr   buiten pc 72 mm          binnen blind         
1040182-51 38/43 - Beslag kr x kr   buiten pc 72 mm          binnen pc 72 mm  

- 38/43 - Beslag kr x kr   buiten pc 72 mm          binnen blind kruk vergrendeling   
1040189-52 44/49 - Beslag kr x kr   buiten pc 92 mm          binnen blind       
1040188-52 44/49 - Beslag kr x kr   buiten pc 92 mm          binnen pc 92 mm 
1040183-51 38/43 IP55* Beslag kr x kr   buiten pc 72 mm          binnen blind         
1040187-51 38/43 IP55* Beslag kr x kr   buiten pc 72 mm          binnen pc 72 mm 
1040184-51 38/43 IP55* Beslag kr x kr   buiten pc 72 mm          binnen blind kruk vergrendeling  
1040186-52 44/49 IP55* Beslag kr x kr   buiten pc 92 mm          binnen blind       
1040185-52 44/49 IP55* Beslag kr x kr   buiten pc 92 mm          binnen pc 92 mm 
1040018 - IP55* Wandlezer smal  40mm STA 
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Update On Card met software 

 

 

UOC-deurbeslagen en lezers met software om draadloos toegang te beheren en om gebeurtenissen 

terug te zien. Compleet met bevestigingsmiddelen en 8 mm krukstift voor deuren van 38 mm tot 43 

mm. Voor buiten of toepassing in vochtige ruimten zijn er de IP55* uitvoeringen. Beslagen met een PC 

92mm maatvoering worden met langere bouten en krukstift deurdikte (44/49 mm) geleverd.   

* spatwaterdicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.1040018 (STAL)         Art.1040043                    Art.1040044 

Art. 1040042 (UOC)                       

 

Nummer Deurdikte IP Omschrijving 

1040195-51 38/43 - Beslag kr x kr     zonder pc-gaten                    

1040196-51 38/43 - Beslag kr x kr    buiten pc 72 mm          binnen blind         

1040197-51 38/43 - Beslag kr x kr    buiten pc 72 mm          binnen pc 72 mm 

1040190-51 38/43 - Beslag kr x kr    zonder pc-gaten            kruk vergrendeling 

1040199-51 38/43 IP55* Beslag kr x kr    zonder pc-gaten                   

1040198-51 38/43 IP55* Beslag kr x kr    buiten pc 72 mm          binnen blind         

1040194-51 38/43 IP55* Beslag kr x kr    buiten pc 72 mm          binnen pc 72 mm 

- 38/43 IP55* Beslag kr x kr    buiten pc 72 mm          binnen blind kruk vergrendeling        

1040193-52 44/49 IP55* Beslag kr x kr    buiten pc 92 mm          binnen blind       

1040192-52 44/49 IP55* Beslag kr x kr    buiten pc 92 mm          binnen pc 92 mm 

1040191-52 44/49 IP55* Beslag kr x kr    buiten pc 92 mm          binnen pc 92 mm kruk vergrendeling  

1040042   Wandlezer smal 40 mm UOC 

1040043 - IP55* Ovale wandlezer incl controller excl. voeding 

1040044 - - 
Ovale wandlezer met codepaneel incl. controller excl. voeding.                             
Alleen code of alleen kaart of code met kaart. 

1040014 - - Voeding 12 volt gelijkstroom 2 ampère 

1040045  - Smartair updater incl. voeding en lezer. Leest en schrijft, kan deur aansturen  

Voor ander uitvoeringen, neem contact op met onze verkoopafdeling. 

*IP55 Spatwaterdicht  
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Update On Air draadloos communiceren 

 

UOA-deurbeslagen en lezers met software om draadloos toegang te beheren en om gebeurtenissen draadloos 

terug te zien. Compleet met bevestigingsmiddelen en 8 mm krukstift voor deuren van 38 mm tot 43 mm. Voor 

buiten of toepassing in vochtige ruimten zijn er de IP55* uitvoeringen. Beslagen met een PC 92mm maatvoering 

worden met langere bouten en krukstift t.b.v. deurdikte 44/49 mm geleverd.                    

* spatwaterdicht 

 

 

 

 

Voor meer informatie en uitvoeringen, neem contact op met onze verkoopafdeling. 

Nummer Omschrijving 
 
Omschrijving 

1040130-51 
  

Beslag kr x kr    zonder pc-gaten                    

1040131-51 
  

Beslag kr x kr    buiten pc 72 mm - binnen blind         

1040132-51 
  

Beslag kr x kr    buiten pc 72 mm - binnen pc 72 mm 

1040135-52 
  

Beslag kr x kr    buiten pc 92 mm - binnen blind       

1040136-52 
  

Beslag kr x kr    buiten pc 92 mm - binnen pc 92 mm 

1040105 
  

Wandlezer met ingebouwde controller ex voeding IP55 spatwaterdicht 

1040106 Wandlezer codepaneel met ingebouwde controller ex voeding IP55 spatwaterdicht 

1040014 
  

Voeding 12 volt gelijkstroom 2 ampère 

1040115 
  

Draadloze HUB 30 mtr om 30 UOA-beslagen/lezers, draadloos aan te sturen, 220 volt 

 

 

  

Nummer Omschrijving 

1040050 Smartair krukstift tbv 30/37 mm deur 

1040051 Smartair krukstift tbv 38/43 mm deur 

1040052 Smartair krukstift tbv 44/49 mm deur 

1040053 Smartair krukstift tbv 50/55 mm deur 

1040054 Smartair krukstift tbv 56/61 mm deur 

1040055 Smartair krukstift tbv 62/67 mm deur 

1040056 Smartair krukstift tbv 68/73 mm deur 

1040057 Smartair krukstift tbv 74/79 mm deur 

1040058 Smartair krukstift tbv 80/85 mm deur 

1040059 Smartair krukstift tbv 86/91 mm deur 

1040060 Smartair krukstift tbv 92/97 mm deur 

1040061 Smartair krukstift tbv 98/103 mm deur 

1040260 Smartair onderleg plaat rvs 329 x 78mm 

Krukstiften       
 

Krukstiften       
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Elektronische cilinders 

 

 

 

 

 

 

 

Stand Alone, Update On card en Update On Air.      

Nummer Omschrijving Maat STAL UOC UOA 

1040530 Elektronische knopcilinder enkel 
model 

9.5 x 30   x x x 
- Elektronische knopcilinder enkel 

model 

9.5 x 35 x x x 
- Elektronische knopcilinder enkel 

model 

9.5 x 40 x x x 
- Elektronische knopcilinder enkel 

model buiten toepassing 
9,5 x 30   IP55 x x x 

- Elektronische knopcilinder enkel 

model buiten toepassing 

9.5 x 35   IP55 x X x 
- Elektronische knopcilinder enkel 

model buiten toepassing 

9.5 x 40   IP55 x X x 
1040560 Elektronische knopcilinder dubbel 

model 
60 mm totaal x X x 

- Elektronische knopcilinder dubbel 

model 

65 mm totaal x x x 
- Elektronische knopcilinder dubbel 

model 

70 mm totaal x x x 
- Elektronische knopcilinder dubbel 

model 

75 mm totaal x x x 
- Elektronische knopcilinder dubbel 

model 

80 mm totaal x x x 
- Elektronische knopcilinder dubbel 

model 

85 mm totaal x x x 
- Elektronische knopcilinder dubbel 

model 

90 mm totaal x x x 
- Elektronische knopcilinder dubbel 

model 

95 mm totaal x x x 
10405560 Elektronische knopcilinder dubbel 

model buiten toepassing 

60 mm totaal    IP55* x x x 
- Elektronische knopcilinder dubbel 

model buiten toepassing 

65 mm totaal    IP55* x x x 
- Elektronische knopcilinder dubbel 

model buiten toepassing 

70 mm totaal    IP55* x x x 
- Elektronische knopcilinder dubbel 

model buiten toepassing 

75 mm totaal    IP55* x x x 
- Elektronische knopcilinder dubbel 

model buiten toepassing 

80 mm totaal    IP55* x x x 
- Elektronische knopcilinder dubbel 

model buiten toepassing 

90 mm totaal    IP55* x x x 
- Elektronische knopcilinder dubbel 

model buiten toepassing 

95 mm totaal    IP55* x x x 

*IP55 spatwaterdicht 

Voor ander lengtes, neem contact op met onze verkoopafdeling. 
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Elektronisch Lockerslot UOC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het slot met blokschoot kan geïntegreerd worden in een Smartair UOC-systeem. Met of zonder tijdschema’s bedient men 

het slot met een kaart, armband of tag. Het slot is toepasbaar in bestaande en in nieuwe kluisjes met een maximale deurdikte 

van 25mm. Het is voorzien van een ledverlichting voor het aflezen van de status, eenvoudig te bedienen en gemakkelijk te 

programmeren. De buitenzijde van het slot is bestand tegen temperaturen van -20 tot +70° C. 

Voorbeelden van toepassingen zijn: zwembaden, sauna’s, sportscholen, verenigingen, scholen etc. 

 

                

Nummer Omschrijving 

1040612-S E-Motion met schoot 2-12 mm deurdikte   IP55 spatwaterdicht 

1040612-L E-Motion met blokschoot 2-12 mm deurdikte    IP55 spatwaterdicht 

1040615-S E-Motion met schoot 12-15 mm deurdikte IP55 spatwaterdicht 

1040615-L E-Motion met blokschoot 12-15 mm deurdikte IP55 spatwaterdicht 
1040625-S E-Motion met schoot 15-25 mm deurdikte IP55 spatwaterdicht 

1040625-L E-Motion met blokschoot 15-25 mm deurdikte IP55 spatwaterdicht 

1040620 Software E-Motion  

 

    

 

    Short uitvoering 

 

        

           

     

Long uitvoering 
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Software en programmeerapparaat UOC & UOA 

 

 

 

 

 

 

 

          Artnr: 1040064  Artnr: 1040065 

                

Nummer Programmeer / startsets UOC 

1040020 Programmeerset 1. Software, encoder, prog.box, prog. sleutel en 50 kaarten v 10 deuren   

1040021 Programmeerset 2. Software, encoder, prog.box, prog. sleutel en 50 kaarten v 30 deuren   

1040022 Programmeerset 3. Software, encoder, prog.box, prog. sleutel en 50 kaarten v 75 deuren   

1040023 Programmeerset 4. Software, encoder, prog.box, prog. sleutel en 50 kaarten maximaal deuren  

1040032 Omwisselen in programmeerset 50 Smartair kaarten voor tags  

1040024 Software update licentie van 10 naar 30 deuren 

1040025 Software update licentie van 10 naar 75 deuren 

1040026 Software update licentie van 10 naar max deuren 

1040500 Smartair E-cilinder connector om de cilinder aan de software te koppelen 

 

Nummer Programmeer / startsets UOA 

1040100 Programmeerset 1. Software, encoder, prog.box, prog. sleutel en 50 kaarten v 10 deuren   

1040101 Programmeerset 2. Software, encoder, prog.box, prog. sleutel en 50 kaarten v 30 deuren   

1040102 Programmeerset 3. Software, encoder, prog.box, prog. sleutel en 50 kaarten v 75 deuren   

1040103 Programmeerset 4. Software, encoder, prog.box, prog. sleutel en 50 kaarten max deuren  

 

Nummer Toebehoren 

1040063 Smartair noodvoedingskabel 

1040064 Smartair encoder 

1040065 Smartair portabel programmeer apparaat 

 

 

 

 

 



   

3-1.18 Versie 7-2017  

Kaarten en Tags 

 

De kaarten en tags zijn toepasbaar op de Stand Alone, Update On Card en op de Update On Air systemen. 

Diversen sleutels zijn met een tag uit te rusten zodat de combinatie tussen mechanische cilinders en 

elektronische controle gemaakt kan worden. 

 

  

       programmeerkaart         Art. 1030117                 

 

 

 

       Art. 1030100                 Art. 1030114         Synerkey met sticker tag 

 

             

Nummer Kaarten en tags 

1040015 Programmeerkaart met schaduw functie  
1040016 Programmeerkaart zonder schaduw functie  
1040009 Set met 24 gebruikerskaarten, noodvoeding en programmeerkaart met schaduw functie            
1040030 Gebruikers kaart met Mul-T-Lock logo 

art met Mul-T-Lock logo 1040031 Gebruikerskaart blanco 
1030117 Gebruikers tag met sleutelring oog blauw 
1030118 Gebruikers tag met sleutelring oog grijs 
1030100 Gebruikers sticker tag zelfklevend  
1030114 Armband tag Smartair waterdicht t.b.v. wellness, zwembaden e.t.c. 
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Intratone 

Intercom tot 4 woningen 

 

 

 

 

 

 

 

Intercom met beeld en geluid.     

De bewoner gebruikt de afstandsbediening of een code. 

De bezoeker belt aan en de intercom legt een GSM  

verbinding naar de bewoners. Ideaal voor bedrijfsverzamel- 

gebouwen, kamerverhuur, en kleine appartementencomplexen. 

 

 Groothoekcamera 

 15 jaar prepaid communicatie inbegrepen 

 Eenvoudige opbouw- of inbouwmontage 

 10 telefoonnummers per appartement 

 Tot 50 afstandsbedieningen maximaal 

 2 relais schakelen 

 Zeer eenvoudige gratis internetsoftware 

 Gebeurtenissen terugkijken 

 12/24V AC/DC 1A – IP55 spatwaterdicht 

 

 Optie’s 

 Codepaneel voor toegang met code. Tot 50 verschillende codes te programmeren. 

 Maximaal 4 appartementen op een Villa systeem. 

 

Maximaal 100 meter bekabeling van intercom naar relais 
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Intercom en toegang voor thuis 

 

Standaard is er beeld en geluid voor de smartphone met visio functie. Heeft de gebruiker geen visio functie dan is 

er ook een abonnement waarbij gebruik gemaakt wordt met de Intratone APP. Dan kan elke smartphone 

gebruiker zien wie er voor de deur staat. 

 

De villa kit wordt geleverd inclusief twee afstandsbedieningen en 15 jaar prepaid communicatie 

tussen de intercom en de bewoners. De sim kaart is roaming voor de beste dekking van de GSM 

provider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Inbouw   Opbouw  

Aantal 
woningen 

Type Montage Uitvoering 

1 Villa set     Inbouw Messing 
1 Villa set   Inbouw RVS 
1 Villa set   Opbouw Platinum look 
1 Villa set met codepaneel  Opbouw Platinum look 
1 Villa set met codepaneel  Inbouw Messing 
1 Villa set met codepaneel  Inbouw RVS 
2 Villa set   Inbouw Messing 
2 Villa set   Inbouw RVS 
2 Villa set   Opbouw Platinum look 
2 Villa set met tag lezer  Inbouw RVS 
2 Villa set met tag lezer  Inbouw Messing 
3 Villa set  Inbouw Messing 
3 Villa set   Inbouw RVS 
3 Villa set   Opbouw Platium look 
3 Villa set met tag lezer Inbouw RVS 
3 Villa set met tag lezer  Inbouw Messing 
4 Villa set  Inbouw Messing 
4 Villa set   Inbouw RVS 
4 Villa set  Opbouw Platinum look 
4 Villa set met tag lezer Inbouw RVS 
4 Villa set met tag lezer  Inbouw Messing 
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Toegangsbeheer & Intercomsystemen 

 

 

 Intercomsystemen.  
 Data & spraak overdracht d.m.v. GSM communicatie 

 Gratis software in de cloud 

 Up- en downloads over het GSM netwerk 

  
     

 Toegangsbeheer met GSM unit.  
 Data overdracht d.m.v. GSM netwerk  
 Gratis software in de cloud 

 Up- en downloads over het GSM netwerk 

     
 

 

 Toegangsbeheer stand alone met software.  
 Data overdracht d.m.v. schrijf techniek vanaf de bureaulezer 
 Gratis software in de cloud 

 Uploaden via de badge     

 
 

 

 Toegangsbeheer stand alone zonder software. 
 Data op het paneel ingeven 
 Geen downloads. 
 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 
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Intercom systemen 

 

Met de Visio 3G intercom ontvangt de bewoner een oproep op zijn mobiele of vaste telefoon.  Vervolgens opent 

de bewoner de deur met zijn telefoon. De data & spraak overdracht geschiedt via het GSM-netwerk. Een 

overeenkomst t.b.v. beheer wordt bij de order meegezonden. 

GRATIS gebruik van software op www.intratone.nl om uw systeem in  

real time te beheren.  U actualiseert en zendt de data via het GSM-netwerk 

naar de deur. Geen rondgang naar de deuren meer nodig.  

Het Visio 3G paneel is standaard voorzien van een Proximity 

lezer en een camera en is als inbouw -en opbouw model te verkrijgen. 

 

Voordelen installatie en beheer: 
- Geen werkzaamheden in de woningen  

- Geen bekabeling  

- Beheer in real time, zonder naar de deur te hoeven 

 

Voordelen voor de bewoners:  
- Gebruik van de eigen vaste of mobiele telefoon 

- Overal bereikbaar  

- Geen installateur of onderhoudsmedewerkers in huis 

- Gebruik van proximity badges voor openen deur 

 

Extra Veiligheid: 
- Toegangscontrole met proximity lezers 

- Robuuste lezers en tags, niet reproduceerbaar 

- Logboeken  

 

 

 

 

Standaard is er beeld en geluid voor de smartphone met visio functie. Heeft de gebruiker  

geen visio functie dan is er ook een abonnement waarbij gebruik gemaakt wordt met de 

Intratone APP. Dan kan elke smartphone gebruiker zien wie er voor de deur staat. IOS en Android. 

 

 
         

Nummer Omschrijving 

1012001 
RVS inbouwpaneel voor 1 deur/100 bewoners. Incl. badgelezer en camera.  
Achtergrond verlichting.  
  

1012002 
Zamac opbouwpaneel voor 1 deur/100 bewoners. Incl. badgelezer en camera.  
Achtergrond verlichting.  
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Proximity lezer 

 

Proximity lezer met GSM-unit en centrale. 

 

 Proximity inbouw lezer  

 GSM-unit boven een plafond of in een kast 

 Centrale boven een plafond of in een kast 

 Gratis software gebruik op: www.intratone.nl 

 

Hoe werkt het? 

In de software geeft de beheerder aan wie er naar binnen mag. Tijdschema’s en kalenderschema’s kunnen 

aangegeven worden. 

 

Het systeem wordt aangesloten op een deuropener.  De bevoegde tikt met zijn badge tegen de lezerkop en de 

deur gaat open. 

 

De beheerder kan bevoegden, badges e.t.c. wijzigen of bijvoorbeeld overschrijven bij verlies. De update en de 

gegevens downloads gaan via opdrachten in de software via de GSM-unit. De beheerder hoeft dus niet naar de 

deur.  

 

In de GSM-unit is een 10 jaar prepaid sim kaart geïnstalleerd. Deze kaart zorgt voor de communicatie tussen de 

software en de GSM-unit.  

                               

Nummer Intrabox set met proximity lezer 06-0102-NL 
1012040 Complete set bestaand uit een proximity lezer, centrale, GSM-unit en 10 jaar prepaid SIM 

kaart.   

 

 

 

 

       Centrale                Lezer     GSM-unit 

 Max. 1000 badges of 1000 afstandsbedieningen te programmeren 

 Tijdschema’s voor toegang 

 Gebeurtenissen terugzien op tijd en datum 

 Lezer IP 50 

 12/24V DC minimaal 2A 

 RVS in- en opbouwbehuizingen verkrijgbaar 

 Exclusief badge’s       Badge 

 

Maximale lengte bekabeling van lezer naar centrale 200mtr. Maximale lengte bekabeling van GSM-unit naar 

centrale 200mtr

 



   

3-1.24 Versie 7-2017  

Proximity code panel + lezer 

 

Proximity lezer + codepaneel met GSM-unit en centrale. 

 

 Proximity lezer op het aluminum codepaneel 

 GSM-unit boven een plafond of in een kast 

 Centrale boven een plafond of in een kast 

 Gratis software gebruik op: www.intratone.nl 

 

Hoe werkt het? 

In de software geeft de beheerder aan wie er naar binnen mag. Tijdschema’s en kalenderschema’s kunnen 

aangegeven worden. 

 

Het systeem wordt aangesloten op een deuropener.  De bevoegde tikt met zijn badge tegen de lezerkop of 

drukt de code in en de deur gaat open. 

 

De beheerder kan bevoegden, badges e.t.c. wijzigen of bijvoorbeeld overschrijven bij verlies. De update en de 

gegevens downloads gaan via opdrachten in de software via de GSM-unit. De beheerder hoeft dus niet naar de 

deur.  

 

In de GSM-unit is een 10 jaar prepaid sim kaart geïnstalleerd. Deze kaart zorgt voor de communicatie tussen de 

software en de GSM-unit.  
             

Nummer  Intrabox set Haussmann code + lezer 06-0110-NL 
1012080 Complete Haussmann opbouw set bestaand uit een codepaneel, proximity lezer, centrale, 

GSM-unit en 10 jaar prepaid SIM kaart.   

 

 

 

 

        Centrale          GSM-unit 

 Max. 1000 badges of 1000 afstandsbedieningen te programmeren                 codepaneel met lezer            

 Max. 40 verschillende codes 

 Tijdschema’s voor toegang 

 Gebeurtenissen terugzien op tijd en datum 

 Lezer IP 50 

 12/24V DC minimaal 2A 

 Exclusief badges                               Badge         

 

Maximale lengte bekabeling van lezer naar centrale 200mtr. Maximale lengte bekabeling van GSM-unit 

naar centrale 200mtr
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RVS code paneel 

 

RVS inbouw codepaneel met GSM unit en centrale. 

  

 RVS inbouw codepaneel  

 GSM-unit boven een plafond of in een kast 

 Centrale boven een plafond of in een kast 

 Gratis software gebruik op: www.intratone.nl 

 

Hoe werkt het? 

In de software geeft de beheerder aan wie er naar binnen mag. Tijdschema’s en kalenderschema’s kunnen 

aangegeven worden. 

 

Het systeem wordt aangesloten op een deuropener.  De bevoegde drukt de code in de deur gaat open. 

 

De beheerder kan bevoegden, badges e.t.c. wijzigen of bijvoorbeeld overschrijven bij verlies. De update en de 

gegevens downloads gaan via opdrachten in de software via de GSM-unit. De beheerder hoeft dus niet naar de 

deur.  

 

In de GSM-unit is een 10 jaar prepaid sim kaart geinstalleerd. Deze kaart zorgt voor de communicatie tussen de 

software en de GSM-unit. 
          

Nummer Intrabox RVS codepaneel inbouw 06-0103-NL 

1012085 Complete inbouw set bestaand uit een RVS codepaneel met centrale, GSM-unit en 10 jaar 

prepaid SIM kaart.  

 

 

 

 

Centrale                 GSM-unit 

      codepaneel      

 Max. 40 verschillende codes te programmeren 

 Tijdschema’s voor toegang 

 Gebeurtenissen terugzien op tijd en datum 

 Paneel IP 68 

 Druktoetsen met achtergrondverlichting  

 12/24V DC minimaal 2A 

 In- en opbouwbehuizingen verkrijgbaar  

Maximale lengte bekabeling van lezer naar centrale 200mtr. Maximale lengte bekabeling van GSM-unit naar 

centrale 200mtr 
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RVS Codepaneel met proximity lezer 

 

RVS inbouw codepaneel + proximity lezer met GSM unit en centrale. 

 

 Proximity lezer in of op de wand 

 GSM-unit boven een plafond of in een kast 

 Centrale boven een plafond of in een kast 

 Gratis software gebruik op: www.intratone.nl 

  

Hoe werkt het? 

In de software geeft de beheerder aan wie er naar binnen mag. Tijdschema’s en kalenderschema’s kunnen 

aangegeven worden. 
 

Het systeem wordt aangesloten op een deuropener.  De bevoegde tikt met zijn badge tegen de lezerkop of 

drukt de code in en de deur gaat open. 
 

De beheerder kan bevoegden, badges e.t.c. wijzigen of bijvoorbeeld overschrijven bij verlies. De update en de 

gegevens downloads gaan via opdrachten in de software via de GSM-unit. De beheerder hoeft dus niet naar de 

deur.  
 

In de GSM-unit is een 10 jaar prepaid sim kaart geinstalleerd. Deze kaart zorgt voor de communicatie tussen de 

software en de GSM-unit. 

Nummer Intrabox RVS codepaneel inbouw + lezer 06-0104-NL 

1012088 Complete inbouw set bestaand uit een RVS codepaneel + proximity lezer, centrale, GSM-unit 

en 10 jaar prepaid SIM kaart. 

  
 

 

 

 

          Centrale                 GSM unit 

                             codepaneel + lezer      

 Max. 40 verschillende codes en 1000 badges te programmeren 

 Tijdschema’s voor toegang 

 Gebeurtenissen terugzien op tijd en datum 

 Paneel IP 55. Lezer IP 50 

 Druktoetsen met achtergrondverlichting  

 12/24V DC minimaal 2A 

 In- en opbouwbehuizingen verkrijgbaar   

 Exclusief badges                                Badge 

Maximale lengte bekabeling van lezer naar centrale 200mtr. Maximale lengte bekabeling van GSM-unit naar 

centrale 200mtr.

 

http://www.intratone.nl/
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HF ontvanger 

 

Kunststof inbouw ontvanger met GSM-unit. 

  

 Waterdichte buiten behuizing  

 GSM - 

 Additioneel verkrijgbare antenne 

 Max. twee toegangen beheren 

 Gratis software gebruik op: www.intratone.nl 

 

Hoe werkt het? 

In de software geeft de beheerder aan wie er naar binnen mag. Tijdschema`s en kalenderschema`s kunnen 

aangegeven worden. 

 

Het systeem wordt aangesloten op bijvoorbeeld een hek of poort.  De bevoegde drukt op zijn afstandsbediening 

of belt met zijn voorgerpogrammeerde telefoon en de deur gaat open.  

 

De beheerder kan afstandsbedieningen wijzigen of bijvoorbeeld overschrijven bij verlies. De update en de 

gegevens downloads gaan via opdrachten in de software via de GSM-unit. De beheerder hoeft dus niet naar de 

deur.  

In de GSM-unit is een 10 jaar prepaid sim kaart geinstalleerd. Deze kaart zorgt voor de communicatie tussen de 

software en de GSM-unit.          

Nummer Intrabox set HF ontvanger 06-0101-NL 

1012041  Complete set HF-ontvanger met GSM-unit en 10 jaar prepaid SIM kaart  

 

 

 

                  

  

          HF-ontvanger                       GSM-unit 

 Max. 10.000 afstandsbedienigen te programmeren 

 Tijdschema`s voor toegang 

 Gebeurtenissen terugzien op tijd en datum 

 Behuizing ontvanger IP 68 

 12/24V DC minimaal 2A 

 Exclusief afstandsbedieningen 

                                          Afstandsbediening  

 

Maximale lengte bekabeling van GSM-unit naar HF ontvanger 200mtr  
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Toegangsbeheer met software 

 

Hoe werkt het: 

 

Dit  systeemschakelt deuren, hekken, poorten e.t.c. net als de overige systemen. 

 

In de software geeft de beheerder aan wie er naar binnen mag. Tijdschema’s en kalenderschema’s kunnen 

aangegeven worden. De beheerder kan wijzigingen doorvoeren, verloren badges, afstandsbedieningen en codes 

eenvoudig overschrijven.   

 

Na programmering in de software legt de beheerder een badge op de bureau lezer. De bureau lezer schrijft de 

programmeringen en data op de badge. Door de badge aan de lezer aan te bieden wordt de centrale 

geprogrammeert.   

 

Altijd met de originele Intratone badges werken!  

Met stand alone centrale ENL-C1P kan ook data uitgelezen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand alone met software is een zeer voordelige keuze en goede oplossing bij gebruik 

in de omgeving van de beheerder.T 
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Kunststof inbouw proximity lezer met centrale. 

  

 Inbouw leeskop  

 Programmeer lezer voor op het bureau 

 Alleen originele badges  

 Gratis software gebruik op: www.intratone.nl 

 

 

Hoe werkt het? 

In de software geeft de beheerder aan wie er naar binnen mag.  

 

 

Het systeem wordt aangesloten op een deuropener.  De bevoegde tikt met zijn badge tegen de lezerkop en de 

deur gaat open. 

 

 

             

Nummer Set RW light centrale + lezer + bureaulezer  

1012100 Complete set bestaand uit een centrale met proximity lezer en bureaulezer 

1012101 Set bestaande uit centrale en proximity lezer 

1012105 Proximity lezer mifare 

 

 

 

 

      Centrale         Proximity lezer               Bureau lezer 

 

 

 

 Max. 1000 badges te programmeren 

 Beschermingsklasse proximity lezer IP 50 

 12/24 V AC DC 0.5A 

 Exclusief badges        Badge   

                 

Maximale lengte bekabeling van leeskop naar centrale 10 meter. Maximale lengte bekabeling van de centrale 

naar de opener 2 meter 
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Toegangsbeheer stand alone zonder software uitleg 

 

Hoe werkt het: 

 

Deze systemen schakelen deuren, hekken, poorten e.t.c. net als de overige systemen. 

 

De beheerder programmeert de codes, afstandsbedieningen of badges op het toegangssyteem zelf. Dit kan in 

de werkplaats maar ook aan de deur. In de handleiding staat aangegeven welke volgorde van handelingen 

uitgevoerd dienen te worden.    

 

Altijd met de originele Intratone badges werken!  

Met stand alone centrale ENL-C1P wordt ook data gelezen.  

 

 

1 Druk op de programmeerknop aan 

 de achterzijde van het paneel. 

2 Druk de gewenste beheerders code  

 in. De rode led gaat branden 

3 Geef de eerste gebruikers code in 

 Bijv. 1234. 

4 Druk op de knop 4 

5 Druk de gebruikers code in (1234)   

 wacht. 2 x korte piep is gereed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand alone zonder software is een zeer voordelige keuze en goede oplossing bij 

gebruik in de omgeving (korte reisafstand) van de beheerder

 

Voorbeeld van code`s programmeren  

 

Voorbeeld van code`s programmeren  

 

Voorbeeld van aansluiting 

 

Voorbeeld van aansluiting 

 

Voeding 

 

Voeding 

 

Deur 1 

 

Deur 1 
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Toegangsbeheer stand alone zonder software 

 

Kunststof inbouw ontvanger 07-0105-NL. 

  

 Inbouwen van ontvanger in droge ruimte 

 Geen software nodig 

 Eenvoudige installatie 

 Max. 10 afstandsbedieningen 

 Schakelt één entree 

 

Hoe werkt het? 

De ontvanger wordt in een droge ruimte gemonteerd. De afstandsbedieningen worden aan de ontvanger 

gepaired wat betekend dat de afstandsbediening digitaal aan de ontvanger wordt gekoppeld. Verliest men een 

afstandsbediening dan wordt de ontvanger gereset en de overgebleven of nieuwe afstandsbedieningen worden 

weer gepaired.    

 

Het systeem wordt aangesloten op bijvoorbeeld een hek of poort.  De bevoegde drukt op zijn afstandsbediening 

en de deur gaat open. 

 
              

Nummer RF-ontvanger stand alone 07-0105-NL 

1012030 Ontvanger voor max. 10 afstandbedieningen Intratone  

 

 

 

       

 

 

         Afstandsbediening  

 Max. 10 afstandsbedieningen te programmeren 

 12/24 volt AC/DC 

 Schakelt knop 2 op de afstandbediening 

 Openingstijd 1 SECONDE 
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Toegangsbeheer stand alone zonder software 

 

 

Aluminium Haussmann codepaneel. 

  

 Zeer robuust paneel 

 Geen software nodig 

 Eenvoudige installatie 

 Max. 58 verschillende codes 

 Schakelt max. twee toegangen 

 

 

 

 

 

Hoe werkt het? 

Op het aluminium paneel programmeert men de codes van de gebruikers. In de handleiding staan de stappen 

van programmering aangegeven.  Er kan een uitbreiding met GSM-unit voor afstandsprogrammering en 

software beheer gemaakt worden. Ook kan er een lezer in het paneel worden gemonteerd. 

 

Het systeem wordt aangesloten op bijvoorbeeld een deur, hek of poort.  De bevoegde drukt een code in en de 

deur gaat open. 
                            

Nummer Stand Alone toegangsbeheer 
1012020 Haussmann codepaneel opbouw zilver met beldrukker en verlichting. 10-0101-NL 

1012022 Haussmann codepaneel inbouw zilver met beldrukker en verlichting. 10-0103-NL 

 

Deze aluminium codepanelen zijn ontworpen voor eenvoudige toegang. Robuust paneel met degelijke 
druktoetsen en achtergrondverlichting.  
 
  

 
 Beheer via keuzemenu aan het paneel   
 12/24V-DC – 150mA 
 Openingstijd van 1 tot 99 seconden 
 Rood / groene led`s voor zichtbare toegang  
 Led`s voor verduidelijking bij programmeren 
 Afmeting paneel ( BxLxH ) 120 X 270 X 24 mm 
 Beschermingsklasse paneel IP65 
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Losse componenten 

 

 

Nummer Omschrijving 

1012160 Universele Intratone Mifare badge blauw (div. kleuren leverbaar, v.a 20 stuks of veelvoud) 

1012155 Afstandsbediening 2 kanaals zwart 

1012150 Afstandsbediening 4 kanaals met badge blauw 

1012110 Bureau lezer tbv lees/schrijf programmering USB 

1012125 
RVS afdekplaat en inbouw behuizing tbv inbouwmontage van de ronde lezer 1012100 & 

1012040 

1012120 RVS behuizing t.b.v. opbouw montage van de codepanelen 1012085 en de 1012088 

1012124 RVS behuizing t.b.v. opbouw montage van de ronde lezer 1012100 & 1012040 

1020001 Voeding 12V DC 1A 

1040014 Voeding 12V DC 2A 

1012031 HF ontvanger met dip/switch 07-0106 

 

 

 

 

 

Badge (diverse kleuren leverbaar)       2-kanaals afstandsbediening  Opbouwraam RVS intercom 

 

 

 

 

    

Opbouw behuizing RVS codepaneel               Inbouwbehuizing                                   Lezer opbouw anti vandaal 
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Elektro-mechanisch cilindersysteem 

        

                    

Een CliQ cilinder is een elektro-mechanische 

cilinder met 11 blokkeerpallen voor hoge 

mechanische veiligheid. De cilinder is hiermee 

inzetbaar in grote en gecompliceerde 

sluitsystemen. 

De CliQ sleutel is uitgerust met een bewegend functioneel element. Dit 

element werkt in combinatie met een gepatenteerde pal in de cilinder. 

Naast deze dubbele bescherming is de cilinder uitgevoerd met een elektronisch element dat de cilinder 

blokkeert wanneer een ongeauthoriseerde sleutel wordt aangeboden. U bepaalt zelf in de meegeleverde 

software door wie en wanneer het slot geopend kan worden. Bijvoorbeeld: de schoonmaak van 8:00 uur tot 

12:00 uur, de technische dienst 24 uur per dag en de verkoop van 8:00 uur tot 17:00 uur. De cilinders hebben 

geen bekabeling wat voor een snelle en voordelige installatie garant staat. In een pand kunt u bijvoorbeeld de 

buitendeuren van CliQ cilinders voorzien en de binnendeuren met de goedkopere mechanische uitvoering. U 

vervangt binnen enkele seconden een cilinder.  

 
 Breed aanbod aan type cilinders   
 Ondersteuning op locatie 
 Dubbele beveiliging, elektronisch / mechanisch 

 Leverbaar in Interactive+, patent tot en met 2028 

 Leverbaar in MT5, patent tot en met 2025 

 Snelle, eenvoudige installatie   

 Overzicht middels audittrail 

 

 

 

IPx8 Coating 

CliQ cilinders voor gebruik buiten dienen te worden voorzien van de IPx8 coating. Hiervoor betaalt u een kleine 

meerprijs. De CliQ cilinder voor binnen kunnen worden voorzien van deze coating. 

Hangsloten in CliQ worden standaard geleverd met de IPx8 coating  

 

Voor meer informatie, prijzen en artikelnummers, neem contact op met onze verkoopafdeling. De verkoop 

binnendienst en de vertegenwoordigers ondersteunen u met aanvullende informatie en advies. 
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Elektrische sluitplaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functie 1: met  impuls vrijgave, wat inhoudt dat de deur d.m.v. een puls, geluidloos vrijgegeven wordt. 

Eenmaal de deur geopend en gesloten, dan zal de sluitplaat weer vergrendelen. Wordt de deur niet geopend 

en gesloten, dan blijft hij wel open staan tot het moment van gebruik.   

 

Functie 2: met druk vrijgave, wat inhoudt dat de deur gedurende de puls te openen is. De sluitplaat hoort men 

zoemen op het moment van ontgrendeling. Laat men de drukker los, dan is de deur niet te openen.  

             
              

Nummer Omschrijving 

JIS1710-12/24 E-opener 12-24V AC-DC arbeidstroom functie 2 

JIS1720-12/24 E-opener 12-24V AC-DC arbeidstroom functie 2 met vrijzetpal 

JIS1730-12/24 E-opener 12-24V AC-DC arbeidstroom functie 1 

JIS1740-12/24 E-opener 12-24V AC-DC arbeidstroom functie 1 met vrijzetpal 

JIS901X losse sluitplaat rvs tbv E-opener alleen dagschoot 25 x 159 mm 

JIS904X losse sluitplaat rvs tbv E-opener dag/nachtschoot 25 x 250 mm 
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4 Marenco veiligheidsbeslag 

Aluminium veiligheidsbeslagen 

 

 

 

Anti kerntrek beslag werpt een fysieke weerstand op tegen inbraak. Het zien van het anti kerntrek gedeelte in 

het beslag doet veel inbrekers besluiten om af te zien van een inbraak poging. Het Marenco beslag is standaard 

SKG***. Voor extra hoge inbraakweerstand kunt u het beste Mul-T-Lock SKG*** cilinders toepassen. 

Automatische verstelbaarheid van de anti kerntrek cup in het beslag. Tot 5mm uitvullen zonder gereedschap!  

Voor dikkere deuren zijn langere stiftsets uit voorraad leverbaar.  

 

 

 

-lengte schild 250mm 

-dikte buiten schild 15mm  

 

-breedte schild 50mm 

 

-dikte binnen schild 8mm 

 

-standaard deurdikte 38 t/m 45mm 

 

-kruk en greep uitwisselbaar 

-verstelbaarheid anti kerntrek cup 5mm 

-uitvoering F1 satin 

 

 

 

De Marenco beslagen zijn compleet met bouten,   

inbussleutel en montagehandleiding. 
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Aluminium antikerntrek veiligheidsbeslag 

 

 

      

 

 

Kruk x kruk anti kerntrek beslag  

PC 55mm & PC 72mm 

Lengte schilden 250 x 50 x 15mm. Binnenplaat 8mm dik 

 

 

Nummer Omschrijving 

4155443 Langbeslag kruk x kruk PC55mm anti kerntrek 

4172443 Langbeslag kruk x kruk PC72mm anti kerntrek 

 

 

Kruk x greep anti kerntrek beslag  

PC 55mm & PC 72mm 

Lengte schilden 250 x 50 x 15mm. Binnenplaat 8mm dik 

 

 

 

Nummer Omschrijving 

4155463 Langbeslag kruk x greep PC55mm anti kerntrek 

4172463 Langbeslag kruk x greep PC72mm anti kerntrek 

 

Aluminium antikerntrek veiligheidsbeslag XXL 

 

Kruk x kruk anti kerntrek beslag XXL 

PC 55mm & PC 72mm 

Lengte schilden 270x50x15mm. Binnenplaat 8mmdik 

Kruk verend vastdraaibaar op schild 

 

Nummer Omschrijving 

4155443-XXL Langbeslag XXL kruk x kruk PC55mm anti kerntrek 

4172443-XXL Langbeslag XXL kruk x kruk PC72mm anti kerntrek 

 

Kruk x greep anti kerntrek beslag XXL 

PC 55mm & PC 72mm 

Lengte schilden 270x50x15mm. Binnenplaat 8mmdik 

Kruk verend vastdraaibaar op schild 

 

 

 

 

 

Nummer Omschrijving 

4155463-XXL Langbeslag XXL kruk x greep PC55mm anti kerntrek 

4172463-XXL Langbeslag XXL kruk x greep PC72mm anti kerntrek 



 

 Versie 7-2017 4-1.3 

Aluminium antikerntrek veiligheidsbeslag Senior 

 

 

Kruk x kruk anti kerntrek beslag  

PC 72mm 

Lengte schilden 250 x 50 x 15mm. Binnenplaat 8mm dik 

 

 

 

Nummer 
Artikelnummer 

Omschrijving 

4172445 Langbeslag SENIOREN kruk x kruk PC72mm anti kerntrek   

 

 

Kruk x greep anti kerntrek beslag 

PC 72mm 

Lengte schilden 250 x 50 x 15mm.  

Binnenplaat 8mm dik 

 

 

Aluminium veiligheidsbeslag  

Kruk x kruk standaard beslag  

PC 72mm 

Lengte schilden 250 x 50 x 15mm. Binnenplaat 8mm dik 

 

 

 

 

                           

Nummer Omschrijving 
Kortingsgroep 5 4172440 Langbeslag kruk x kruk PC 72mm 

 

Kruk x greep standaard beslag  

PC 72mm 

Lengte schilden 250 x 50 x 15mm. Binnenplaat 8mm dik 

 

 

 

 

Nummer Omschrijving 

4172460 Langbeslag kruk x kruk PC72mm 

 

Nummer Omschrijving 

4172465 Langbeslag SENIOREN kruk x greep PC72mm anti kerntrek 
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Losse beslag schilden 

 

 

 

 

Binnenschild blind 

Exclusief kruk 

Lengte schild 250 x 50 x 6mm 

 

 

 

 

Nummer Omschrijving 

4100005 Langbeslag binnen alleen krukgat 

 

 

 

Buitenschild geheel blind 

Lengte schilden 250 x 50 x 15mm 

 

 

 

 

Nummer Omschrijving 

4100006 Langbeslag buiten geheel blind  

 

 

 

Buitenschild alleen kruk/greepgat 

Exclusief greep 

Lengte schilden 250 x 50 x 15mm 

 

 

 

Nummer Omschrijving 

4100007 Lang beslag buiten alleen kruk/greepgat  
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Aluminium antikerntrek rozetten 

 

 

 

Veiligheidsrozetten aluminium F1 

 

Art. 4147001 

 

 

 

 

 

Art. 4147002 

 

 

 

 

 

 

Art. 4100003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer Omschrijving 

4147001 Veiligheidsrozet rond 60mm  

4147002 Veiligheidsrozet rond 60mm                                    anti kerntrek 

4100003 Veiligheidsrozet rechthoekig                                    anti kerntrek 
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Aluminium Antikerntrek Smalbeslag 

Kruk x kruk beslag  

PC 92mm 

Lengte schilden 260 x 35 x 15mm. Binnenplaat 6mm dik 

Kruk verend vastdraaibaar op schild 

Deurdikte 55-65mm 

 

 

 

 

 

 

Nummer Omschrijving 

4692443 Langbeslag smal kruk x kruk PC92mm                    antikerntrek 

 

 

 

Kruk x greep anti kerntrek beslag  

PC 92mm 

Lengte schilden 260 x 35 x 15mm. Binnenplaat 6mm dik 

Kruk verend vastdraaibaar op schild 

Deurdikte 55-65mm 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer Omschrijving 

4692463 Langbeslag smal kruk x greep PC92mm                    antikerntrek 

 

 

 

Buitenschild 130x35x15mm 

Binnenschild 130x32x6mm. 

Deurdikte 55-65mm 

 

 

 

 

 

 

Nummer Omschrijving 

4600003 Veiligheidsrozet smal                                     anti kerntrek 
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Losse schilden  

 

Nummer Omschrijving 

4692004 Smal binnenschild met vast draaibare kruk PC92mm 

4600005 Smal buitenschild met vast draaibare kruk geen PC 

4600006 Smal buitenschild geheel blind 

4692009 Smal beslagset voor bijzetsloten alleen cilinder uitsparing. Boutgaten op 210mm 

 

 

L osse componenten 

 

  

 

 

 

 

Art. 4000010       Art. 4100025         Art. 4100027 

Nummer Omschrijving 

4100030 Inbussleutel 3mm t.b.v. kruk 

4100040 Inbussleutel 4mm t.b.v. kruk 

4100021 Losse kruk oud model 

4100020-N Losse greep nieuw model 

4100021-N Losse kruk nieuw model 

4100022-oud Kruklager oud model kruk 

4000005 Kruklager standaard  

4100024 Montage set kruk x greep t.b.v. deurdikte 50 t/m 65mm krukstift vierkant deel 8x8x110mm 

4100025 Montage set kruk x greep t.b.v. deurdikte 35 t/m 40mm krukstift vierkant deel 8x8x65mm 

4100026 Montage set kruk x greep t.b.v. deurdikte 50 t/m 60mm krukstift vierkant deel 8x8x80mm 

4100027 Montage set kruk x kruk t.b.v. deurdikte 38 t/m 45mm  krukstift 8x8x105mm 

4100028 Montage set kruk x kruk t.b.v. deurdikte 50 t/m 60mm  krukstift 8x8x115mm 

4000001 Stift voor de greep M12 x kruk 8x8x92mm lang 

4000010 Stift met ronde achter plaat voor enkele kruk 8x8x60mm lengte 

4000011 Stift met ronde achter plaat voor enkele kruk 8x8x80mm lengte 
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5 Sloten en meerpuntsluitingen  

Veiligheidsinsteeksloten Marenco 

 

Marenco veiligheidsinsteeksloten van Europees fabrikaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering: 

-Stalen dagschoot omkeerbaar van links naar rechts, 10 mm uitslag 

-Driedelige kruklagering ter verbetering van het afhangen van de kruk 

-Verwisselbare voorplaat 24 x 235mm rechthoekig of afgerond 4mm dik rvs 

-Pc 72mm, doornmaat 50, 55 en 60mm. Kastmaat 155mm x doornmaat + 30mm 
                     

Nummer Omschrijving 

3151T00-DL Marenco insteekslot pc 72mm doornmaat 50mm SKG** T voorplaat din links 

3151T00-DR Marenco insteekslot pc 72mm doornmaat 50mm SKG** T voorplaat din rechts 

3155T00-DL Marenco insteekslot pc 72mm doornmaat 55mm SKG** T voorplaat din links 

3155T00-DR Marenco insteekslot pc 72mm doornmaat 55mm SKG** T voorplaat din rechts 

3161T00-DL Marenco insteekslot pc 72mm doornmaat 60mm SKG** T voorplaat din links 

3161T00-DR Marenco insteekslot pc 72mm doornmaat 60mm SKG** T voorplaat din rechts 

3151U00-DL Marenco insteekslot pc 72mm doornmaat 50mm SKG** U voorplaat din links 

3151U00-DR Marenco insteekslot pc 72mm doornmaat 50mm SKG** U voorplaat din rechts 

3155U00-DL Marenco insteekslot pc 72mm doornmaat 55mm SKG** U voorplaat din links 

3155U00-DR Marenco insteekslot pc 72mm doornmaat 55mm SKG** U voorplaat din rechts 

3161U00-DL Marenco insteekslot pc 72mm doornmaat 60mm SKG** U voorplaat din links 

3161U00-DR Marenco insteekslot pc 72mm doornmaat 60mm SKG** U voorplaat din rechts 
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Overige sloten vanaf doornmaat 50mm 

Slot met driedelige dagschoot. Sluit fluisterzacht in het kozijn. 

 

 
  

  

   

 

Switch sloten. Marenco kan in bijna elk slot een switch (schakelaar) monteren.  

Deze schakelaar geeft een contact wanneer de nachtschoot uit staat. 

U kunt een NO/NC contact leggen zodat u bijv. een koppeling naar een alarmcentrale kunt maken. 

Voor meer mogelijkheden en prijzen, neem contact op met onze verkoopafdeling. 

 

Nummer Omschrijving 

310050U-S 
Marenco insteekslot pc 72mm doornmaat 50mm T of U voorplaat met switch 
voor alarm of sluitdetectie 

310055S 
Marenco insteekslot pc 72mm doornmaat 55mm T of U voorplaat met switch 
voor alarm of sluitdetectie 

3161T00S 
Marenco insteekslot pc 72mm doornmaat 60mm T of U voorplaat met switch 
voor alarm of sluitdetectie 

 

Slot met verlengde voorplaat.  
Een slot om oude gaten op te vangen en af te dekken.  Voorplaat maat 341mm x 25mm. 

 

 

 

 

Anti-paniekslot met doktersfunctie 

Buitendraaiend Het slot is aan beide zijden met een kruk te bedienen, na één toer wordt de kruk aan de 

buitenzijde vergrendeld. Zodat men wel naar buiten kan maar niet naar binnen. Na de 2e toer is het slot ook 

op de nachtschoot geblokkeerd en kan van binnenuit in 1 handeling worden ontgrendeld dmv de kruk. 

Binnendraaiend. Het slot is aan beide zijden met de kruk te bedienen. Na één toer wordt de deur aan de 

binnen zijde vergrendeld, zodat men wel naar binnen, maar niet naar buiten kan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer Omschrijving 

3151Z00 
Wilka insteekslot pc 72mm doornmaat 50mm SKG** T voorplaat met 3 delige 
dagschoot voor soft sluiting in de sluitplaat 

Nummer Omschrijving 

310060-XL 
Marenco insteekslot met verlengde voorplaat 341 x 25mm pc 72mm doornmaat 
60mm  

Nummer Omschrijving 

3301651 
Doktersslot t.b.v. BUITENDRAAIENDE deuren din links, pc 72mm, 
doornmaat 65mm  

3301652 
Doktersslot t.b.v. BUITENDRAAIENDE deuren din rechts, pc 72mm, 
doornmaat 65mm 

3301653 
Doktersslot t.b.v. BINNENDRAAIENDE deuren din links, pc 72mm, 
doornmaat 65mm 

3301654 
Doktersslot t.b.v. BINNENDRAAIENDE deuren din rechts, pc 72mm, 
doornmaat 65mm 

3302001 Bijbehorende sluitplaat din links 

3302002 Bijbehorende sluitplaat din rechts 
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Zelf vergrendelende sloten met paniekfunctie 

 

Zelf vergrendelende sloten met paniekfunctie. Deze sloten zijn inzetbaar in situaties waarbij het slot ook met 

de nachtschoot dient af te sluiten. Verhoogde veiligheid. Veelal gebruikt men Mul-T-Lock Smartair beslagen 

om middels de paniekfunctie van het slot de deur automatisch af te laten sluiten en met een tag of kaart weer 

te openen. Let op: geen vluchtweg genormeerd slot! 

  

-Nachtschoot wordt door 2e schoot uitgeworpen 

-Beste optie i.c.m. een deurdranger 

-Slot wordt zonder sluitplaat geleverd 

-Leverbaar in 55 en 60 mm 

-RVS voorplaat 24 x 235mm   

-Kastmaat 165 x doornmaat + 32mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

Nummer Omschrijving 

3302551 
Wilka zelf vergrendelend slot met paniekfunctie. RVS T voorplaat 24x235mm. DIN links, doornmaat 
55mm, pc 72mm  

3302552 
Wilka zelf vergrendelend slot met paniekfunctie. RVS T voorplaat 24x235mm. DIN rechs, doornmaat 
55mm, pc 72mm 

3302552-U 
Wilka zelf vergrendelend slot met paniekfunctie. RVS U voorplaat 24x235mm. DIN rechts, doornmaat 
55mm, pc 72mm 

3302550 
Marenco zelf vergrendelend slot met paniekfunctie. Rechts & links omkeerbaar met U voorplaat 
24x235mm. Doornmaat 55mm, pc 72mm 

3302601 
Wilka zelf vergrendelend slot met paniekfunctie. RVS T voorplaat 24x235mm. DIN links, doornmaat 
60mm, pc 72mm 

3302602 
Wilka zelf vergrendelend slot met paniekfunctie. RVS T voorplaat 24x235mm. DIN rechts, doornmaat 
60mm, pc 72mm 

3302001 Bijbehorende sluitplaat DIN links 

3302002 Bijbehorende sluitplaat DIN rechts 
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Smaldeursloten met doornmaat kleiner dan 50mm 

 

Smaldeursloten met omkeerbare dagschoot van Duits fabricaat. 

Kleine kastmaat voor ideale passing in bestaande uitsparingen.  

Beide schoten gepolijst en gehard. Verkrijgbaar in europrofiel en 

rondcilinders 22 mm. Ook met switch leverbaar. Vanaf doornmaat  

30mm met SKG** keur. 

 

-Slot wordt zonder sluitplaat geleverd 

-Nummer losse sluitplaat 3408.000 

-RVS voorplaat 24 x 245mm   

-Kastmaat 178mm x doornmaat + 15 mm 

-Dagschoot omkeerbaar 

-Enkel toers nachschoot 21mm uitslag   

 

Smaldeursloten met switch / (schakelaar) om de stand v.d. nachtschoot te controleren. Een voorbeeld is 

alarminschakeling die pas mogelijk is nadat de nachtschoot van het slot uitgedraaid is.  

Smaldeursloten met 22mm rondcilinder.  Deze sloten met een cilinderuitsparing van 22mm zijn speciaal 

geschikt voor de 22 mm rond cilinder, PC 94. 

Smaldeursloten met dagschootvergrendeling. Deze sloten hebben een verhoogde weerstand tegen 

openflipperen. De schoot wordt geblokkeerd wanneer de pal boven de dagschoot ingedrukt tegen de 

sluitplaat rust. Let op! draairichting afhankelijk. Dagschoot is NIET omkeerbaar.                  

 

Nummer Omschrijving 

3820000 Smal deurslot doornmaat 20mm rvs T voorplaat 24x245   geen SKG 

3820S00 Smal deurslot doornmaat 20mm rvs T voorplaat 24x245   MET switch t.b.v.  nachtschootsignalering 

3825000 Smal deurslot doornmaat 25mm rvs T voorplaat 24x245   geen SKG 

3825S00 Smal deurslot doornmaat 25mm rvs T voorplaat 24x245   MET switch t.b.v.  nachtschootsignalering 

3830000 Smal deurslot doornmaat 30mm rvs T voorplaat 24x245    

3830S00 Smal deurslot doornmaat 30mm rvs T voorplaat 24x245   MET switch t.b.v.  nachtschootsignalering 

3830K00 Smal deurslot doornmaat 30mm rvs T voorplaat 24x245   MET 22mm rondcilinder uitsparing 

3830141 Smal deurslot doornmaat 30mm rvs T voorplaat 24x245   MET dagschoot vergrendeling DIN links 

3830142 Smal deurslot doornmaat 30mm rvs T voorplaat 24x245   MET dagschoot vergrendeling DIN rechts 

3835000 Smal deurslot doornmaat 35mm rvs T voorplaat 24x245   

3835S00 Smal deurslot doornmaat 35mm rvs T voorplaat 24x245   MET switch t.b.v.  nachtschootsignalering 

3835K00 Smal deurslot doornmaat 35mm rvs T voorplaat 24x245   MET 22mm rondcilinder uitsparing 

3835141 Smal deurslot doornmaat 35mm rvs T voorplaat 24x245   MET dagschoot vergrendeling DIN links 

3835142 Smal deurslot doornmaat 35mm rvs T voorplaat 24x245   MET dagschoot vergrendeling DIN rechts 

3840000 Smal deurslot doornmaat 40mm rvs T voorplaat 24x245   

3840S00 Smal deurslot doornmaat 40mm rvs T voorplaat 24x245   MET switch t.b.v.  nachtschootsignalering 

3840K00 Smal deurslot doornmaat 40mm rvs T voorplaat 24x245   MET 22mm rondcilinder uitsparing 

3840141 Smal deurslot doornmaat 40mm rvs T voorplaat 24x245   MET dagschoot vergrendeling DIN links 

3840142 Smal deurslot doornmaat 40mm rvs T voorplaat 24x245   MET dagschoot vergrendeling DIN rechts 

3845000 Smal deurslot doornmaat 45mm rvs T voorplaat 24x245    

3845S00 Smal deurslot doornmaat 45mm rvs T voorplaat 24x245   MET switch t.b.v.  nachtschootsignalering 

3845141 Smal deurslot doornmaat 45mm rvs T voorplaat 24x245   MET dagschoot vergrendeling DIN links 

3845142 Smal deurslot doornmaat  45mm rvs T voorplaat 24x245   MET dagschoot vergrendeling DIN rechts 

3407000 sluitplaat smal deurslot met dagschoot blokkering 

3408000 RVS sluitplaat zonder lip  t.b.v. bovenstaande sloten 24 x 245 x 3mm 
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Smaldeursloten lange voorplaat 

 

 

 

 

Smaldeursloten met extra lange voorplaat.  

Speciaal voor het renoveren van oude gaten in de deurstijl.  

De extra lange voorplaat schept de mogelijkheid om nieuwe  

montagegaten mogelijk te maken.  

Dagschoot is omkeerbaar. 

       

 

 

 
                  

 

 

 

Smaldeursloten met rechthoekige voorplaat. 
 

-28 PZW  

-49 PZW 

 

 

 
             

 

Nummer Omschrijving 

383000R Smal deurslot doornmaat 30mm rvs T voorplaat 24x380    

383500R2 Smal deurslot doornmaat 35mm rvs T voorplaat 24x380   

384000R Smal deurslot doornmaat 40mm rvs T voorplaat 24x380   

3408000 RVS sluitplaat zonder lip  t.b.v. bovenstaande sloten 245 x 24 x 3mm 

Nummer Omschrijving 

KFV3210366 KFV 49pzw cilinder insteek smalslot doornmaat 25mm T voorplaat 16x245          kast 190 x 43 

KFV3115942 KFV 49pzw cilinder insteek smalslot doornmaat 25mm T voorplaat 20x245          kast 190x39   RVS 

KFV3292771 KFV 49pzw cilinder insteek smalslot doornmaat 25mm T voorplaat 24x245          kast 190 x 40 

KFV3194083 KFV 49pzw cilinder insteek smalslot doornmaat 30mm T voorplaat 20x245          kast 187x45 

KFV3181866 KFV 49pzw cilinder insteek smalslot doornmaat 30mm T voorplaat 24x245          kast 187x45 

KFV3112742 KFV 28pzw cilinder insteek smalslot doornmaat 35mm T voorplaat 24x245          kast 190 x 47 RVS 
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Zelf vergrendelende smal sloten met paniekfunctie 

 

 

 

 

Smaldeursloten met zelf vergrendelende nachtschoot.  

Dit slot sluit de deur zelf af op de nachtschoot. Verhoogde  

veiligheid. Met de paniekfunctie opent u van binnenuit de 

deur met de kruk. Van buitenaf openen met de sleutel.  

 

 

-Slot wordt zonder sluitplaat geleverd 

-Enkel toers nachtschoot 20mm uitslag 

-RVS voorplaat 24 x 245mm   

-Kastmaat 178 x doornmaat + 15mm 

 

 

 

 

 
 

 

Nummer Omschrijving 

3302351 Insteekslot smal doornmaat 35mm rvs T voorplaat DIN Links 

3302401 Insteekslot smal doornmaat 40mm rvs T voorplaat DIN links 

3302402 Insteekslot smal doornmaat 40mm rvs T voorplaat DIN rechts 

3302452 Insteekslot smal doornmaat 45mm rvs T voorplaat DIN rechts 

3302001 Sluitplaat t.b.v. bovenstaande sloten DIN links 

3302002 Sluitplaat t.b.v. bovenstaande sloten DIN rechts 
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Bijzetsloten 

 

 

 

Nemef veiligheidsbijzetsloten  

 

Uitvoering:  

-Voorplaat rechthoekig 4mm dik rvs 

-Doornmaten 50 en 60mm 

-Inclusief sluitplaat 

 

 

 

 
             

Nummer Omschrijving 

3250T00 Nemef bijzetslot met blokschoot doornmaat 50mm 

3260T00 Nemef bijzetslot met blokschoot doornmaat 60mm 

 

 

 

Bijzetsloten in smalle uitvoering 

 

Bijzetsloten met kleine kastmaat in smalle uitvoering van Duits fabricaat. 

 

-RVS voorplaat 24mm x 181mm 

-Enkel toers schoot 20mm uitslag 

-SKG** vanaf 30mm doornmaat 

-Kastmaat 112mm x doornmaat + 15mm 

-Slot wordt zonder sluitplaat geleverd 

-Ook voor 22mm rond cilinder leverbaar 

 

 

 

Nummer Omschrijving 

3225000 Bijzetslot smal doornmaat 25mm                                   geen SKG 

3225K00 Bijzetslot smal doornmaat 25mm t.b.v.  22 mm rond cilinder                 geen SKG 

3230000 Bijzetslot smal doornmaat 30mm                 

3230K00 Bijzetslot smal doornmaat 30mm t.b.v.  22 mm rond cilinder                  

3235000 Bijzetslot smal doornmaat 35mm                            

3235K00 Bijzetslot smal doornmaat 35mm t.b.v.  22 mm rond cilinder                  

3240000 Bijzetslot smal doornmaat 40mm                 

3240K00 Bijzetslot smal doornmaat 40mm t.b.v.  22 mm rond cilinder                   

3245000 Bijzetslot smal doornmaat 45mm                 

3402000 RVS sluitplaat 24 x 136 x 3mm                             
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Bijzetsloten in smalle uitvoering 
 

 

 

 

 

Bijzetsloten in smalle uitvoering met blok- of  

haakschoot van Duits fabricaat. 

 

-RVS voorplaat  28mm x 245mm 

-Enkel toers schoot 24.5mm uitslag 

-SKG** vanaf 30mm doornmaat 

-Kastmaat 180mm x doornmaat + 15mm 

-Slot wordt zonder sluitplaat geleverd 

 

 

 

 

 
            

 

Nummer Omschrijving 

3725000 Bijzetslot smal met HAAKSCHOOT doornmaat 25mm 24x3x245mm geen SKG  

3930000 Bijzetslot smal met ZWENKSCHOOT  doornmaat 30mm 28x4x245mm 

3730000 Bijzetslot smal met HAAKSCHOOT  doornmaat 30mm 28x4x245mm   

3935000 Bijzetslot smal met ZWENKSCHOOT  doornmaat 35mm 28x4x245mm 

3735000 Bijzetslot smal met HAAKSCHOOT  doornmaat 35mm 28x4x245mm   

3940000 Bijzetslot smal met ZWENKSCHOOT  doornmaat 40mm 28x4x245mm 

3740000 Bijzetslot smal met HAAKSCHOOT  doornmaat 40mm 28x4x245mm 

3409000 RVS sluitplaat voor haak- en blokschoot sloten 28 x 240 x 4mm                             
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Meerpuntsluitingen 

Onderstaand schema van onze voorradige sluitingen. Download de meetlijst op www.marenco.nl om de juiste maatvoering vast te stellen. Mocht uw meetlijst uitwijzen dat 

het geen voorraad sluiting betreft, dan kunnen wij u snel een alternatief aanbieden. Sluitingen voor 12:00 besteld worden doorgaans dezelfde dag verzonden.  

Nummer Soort slot Bediening Type 
Voor-
plaat 

Doorn        
in mm 

PC in mm 
Kruk            

in mm 
Lengte          
in cm 

SKG 
Bijzet 

deel in 
mm 

B maat       
in cm 

C maat       
in cm 

KFV3401083 Haken Senioren Cilinder AS5500/W267 F24 65 72 8 240 *** 130 74 75 

KFV3471161 Haken Cilinder AS2500/B001 F20 55 92 8 217 ** 150 76 73 

KFV3419771 Haken Cilinder AS2502/W268 F20 55 72 8 170 *** 130 74 75 

KFV3422694 Haken Cilinder AS2502/W267 F20 55 72 8 240 *** 130 74 75 

KFV3418165 Haken Cilinder AS2502/W270 F20 55 72 8 205,5 *** 130 74 110,5 

KFV401080 Haken Cilinder AS2502/W268 F24 55 72 8 170 *** 130 74 75 

KFV388015 Haken Cilinder AS2502/W267 F24 55 72 8 240 *** 130 74 75 

KFV3418005 Haken Cilinder AS2502/W270 F24 55 72 8 205,5 *** 130 74 110,5 

KFV401078 Haak met pen Cilinder AS2602/W267 F24 55 72 8 240 *** 150 74 75 

KFV401085 Haken Kruk AS4900/W268 F24 55 72 8 170 *** 130 74 75 

KFV401084 Haken Kruk AS4900/W267 F24 55 72 8 240 *** 130 74 75 

KFV428782 Haken. Tonrol Cilinder AS2500/W267 F24 55     240 *** 130 74 75 

KFV3439613 Pennen Cilinder AS2372/W267 F24 55 72 8 240   130 74 75 

KFV429670 Haken OCTRO Cilinder AS2502/W267 F24 55 74 8 240 *** 130 74 75 

KFV401086 
Oude dubbele deur               
haken en pennen 

Cilinder AS2532/W267 F24 55 72 8 217 *** 130 74/49 75/38 

KFV434466 Boerendeur 2 dlg Cilinder AS2502 F24 55 72 8 217   130     

KFV3467492 
Haken met pennen      
zelfvergrendelend 

Cilinder AS2750/B001 F24 55 92 8 217 * 150 76 73 

 

Kijk voor de actuele voorraadlijst op onze site 
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Nummer Soort slot Bediening Type 
Voorplaa

t 
Doorn         
in mm 

PC   in 
mm 

Kruk       
in mm 

Lengte          
in cm 

SKG 
Bijzet-   
deel in 

mm 

B maat        
in cm 

C maat         
in cm 

KFV3405606 Haken Senioren Cilinder AS5500/W267 F24 55 72 8 240 *** 130 74 75 

KFV456058 
Haken             

Paniek functie 
Cilinder AS2500  F16 45 92 8 217   130 76 73 

KFV394496 Haken Cilinder AS2500 F16 45 92 8 217 ** 130 76 73 

KFV3122164 Rolnokken Cilinder AS8250 F16 45 92 8 217   nvt 41//82 26//81 

KFV3393019 Haken Kruk AS4900 F16 45 92 8 217 ** 130 76 73 

KFV3120495 Pennen Cilinder AS2300 F20 45 92 8 217   130 76 73 

KFV3286386 Haken Cilinder AS2500 F20 45 92 8 217   130 76 73 

KFV3122142 Rolnokken Cilinder AS8250 F16 40 92 8 217   nvt 41//82 26//81 

KFV3445308 Haken Cilinder AS2500 F24 40 92 8 217   130 76 73 

KFV235999 Haken Cilinder AS2500 P6/24 40 92 8 217 ** 130 76 73 

KFV3454049 
Haken             

Paniek functie 
Cilinder AS2500 F24 40 92 8 217   130 76 73 

KFV120320 Pennen Cilinder AS2300 F16 35 92 8 217   130 76 73 

KFV3122125 Rolnokken Cilinder AS8250 F16 35 92 8 217   nvt 41//82 26//81 

KFV3452469 Haken Cilinder AS2500 F20 35 92 8 217 ** 130 76 73 

KFV435342 Haken Cilinder AS2500 F24 35 92 8 217 ** 130 76 73 

KFV120838 Pennen Cilinder AS2300 P6/24 35 92 8 217   130 76 73 

KFV375374 Haken Cilinder AS2500 P6/24 35 92 8 217 *** 130 76 73 

KFV3471225 Haak en Pen Cilinder AS2600 P8/24 35 92 8 217  150 76 73 

 

 

Kijk voor de actuele voorraadlijst op onze site 
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Nummer Soort slot Bediening Type Voorplaat 
Doorn         
in mm 

PC   in 
mm 

Kruk       
in mm 

Lengte          
in cm 

SKG 
Bijzet-   
deel in 

mm 

B maat        
in cm 

C maat         
in cm 

KFV3461018 Pennen Cilinder AS9300 F24 30 92 8 217 
 

150 76 73 

KFV460653 Haken Cilinder AS9500 P6/24 30 92 8 217 
 

150 76 73 

 

 

Kijk voor de actuele voorraadlijst op onze site 
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Renovatie meerpuntsluitingen 

 

Een serie losse slot onderdelen om zelf een meerpuntslot te maken. Om tot een compleet slot  

te komen zijn er de volgende onderdelen sets nodig: 

- Voorplaat set bestaande uit een bovendeel, een middengedeelte  

   en een onderdeel. 

- Slotkast 

 

Het kan zijn dat er exact op de positie waar de zaagsnede in de voorplaat  

moet komen een montage  schroefgat zit. Dan zijn er twee lengtes  

tussenstukken om het schroefgat te verplaatsen. 

- Tussenstuk 132mm 

- Tussenstuk 200mm 

 

Mocht de voorplaat korter zijn dan de deur hoog is, dan is er een eindstuk inzetbaar. 

- Eindstuk 400mm 

 

 

 

Nummer Bovendeel met kast, middendeel en onderdeel met kast 

KFV3490817 Renovatie mps haak voorplaat F16 - PC72 

KFV3490807 Renovatie mps haak voorplaat F16 - PC92 

KFV3490819 Renovatie mps haak voorplaat F20 - PC72 

KFV3490809 Renovatie mps haak voorplaat F20 - PC92 

KFV3490821 Renovatie mps haak voorplaat F24 - PC72 

KFV3490811 Renovatie mps haak voorplaat F24 - PC92 

KFV3490813 Renovatie mps haak voorplaat P6/24 - PC92 

  

KFV3481235 Renovatie mps pen voorplaat F16 - PC72 

KFV3481231 Renovatie mps pen voorplaat F16 - PC92 

KFV3481236 Renovatie mps pen voorplaat F20 - PC72 

KFV3481232 Renovatie mps pen voorplaat F20 - PC92 

KFV3481237 Renovatie mps pen voorplaat F24 - PC72 

KFV3481233 Renovatie mps pen voorplaat F24 - PC92 

KFV3481234 Renovatie mps pen voorplaat P6/24 - PC92 

 
KFV3490646 Renovatie mps haak/pen voorplaat F16 - PC92 

KFV3490648 Renovatie mps haak/pen voorplaat F20 - PC92 

KFV3490660 Renovatie mps haak/pen voorplaat F24 - PC72 

KFV3490650 Renovatie mps haak/pen voorplaat F24 - PC92 

KFV3490652 Renovatie mps haak/pen voorplaat P6/24 - PC92 

  

KFV3499781 Renovatie mps paddestoelnokken voorplaat F16 - PC92 

KFV3499782 Renovatie mps paddestoelnokken voorplaat F20 - PC92 

KFV3499783 Renovatie mps paddestoelnokken voorplaat F24 - PC92 

KFV3499784 Renovatie mps paddestoelnokken voorplaat P6/24 - PC92 
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Renovatie meerpuntsluitingen vervolg 

 

KFV toebehoren meerpuntsluiting 

                                                                           

Nummer Hoofdsloten, tussen- en eindstukken 

KFV3479670 Renovatie mps hoofdslot-set doornmaat 35 - PC92 

KFV3479671 Renovatie mps hoofdslot-set doornmaat 40 - PC92 

KFV3479672 Renovatie mps hoofdslot-set doornmaat 45 - PC92 

KFV3479673 Renovatie mps hoofdslot-set doornmaat 50 - PC92 

KFV3479674 Renovatie mps hoofdslot-set doornmaat 55 - PC92 

KFV3479676 Renovatie mps hoofdslot-set doornmaat 55 - PC72 

KFV3479677 Renovatie mps hoofdslot-set doornmaat 65 - PC72 

   

KFV3489796 Renovatie mps tussenstuk 132mm F16 

KFV3489798 Renovatie mps tussenstuk 132mm F20 

KFV3489800 Renovatie mps tussenstuk 132mm F24 

KFV3489802 Renovatie mps tussenstuk 132mm P6/24 

 

KFV3481250 Renovatie mps tussenstuk 200mm F16 

KFV3481251 Renovatie mps tussenstuk 200mm F20 

KFV3481252 Renovatie mps tussenstuk 200mm F24 

KFV3481253 Renovatie mps tussenstuk 200mm P6/24 

   

KFV3446038 Renovatie mps eindstuk 400mm F16 

KFV3454460 Renovatie mps eindstuk 400mm F20 

KFV3213581 Renovatie mps eindstuk 400mm F24 

KFV3414499 Renovatie mps eindstuk 400mm P6/24 

Nummer Toebehoren meerpuntsluiting 

KFV258009 Sluitplaat dag en nacht voor tonrol meerpuntsluiting 

KFV448090 Sluitkom met vaste verstelbare sluitplaat v haak bijzetsloten 2500 en 4900 serie SKG*** 

KFV3448094 Sluitkom met vaste verstelbare sluitplaat v haak-pen bijzetsloten 2300-2600 en 4900 serie SKG*** 

KFV447916 Sluitkom dag / nachtschoot zonder lip SKG*** 

KFV448018 Lip voor sluitkom dag / nacht KORT 402-00031C // 37 mm 

KFV448019 Lip voor sluitkom dag / nacht LANG 402-00031D // 53 mm 

KFV391662 Sluitkom voor haakschoten BOERENDEUR meerpunt SKG*** (2 stuks nodig) 

KFV425223 Sluitkom voor dag / nacht (ONDER) BOERENDEUR meerpunt SKG*** 

KFV385055 Sluitplaat vlak voor haak 2500 en 4900 serie SKG** RVS 

KFV3430658 Sluitplaat vlak voor haak / pen 2600 en 4600 serie SKG** RVS 

KFV385054 Sluitplaat vlak voor dag en nacht  2500 en 4900 serie SKG** RVS 

KFV375377 Sluitplaat U profiel voor haak 2500 en 4900 serie 

KFV375373 Sluitplaat U profiel voor dag / nacht 2500 en 4900 serie 

KFV3143192 Verloopbus kruk 9 > 8 mm 

KFV3154546 Verloopbus kruk 10 > 9 mm 

   



  

5-1.14 Versie 7-2017 

Genius motor meerpuntsluitingen 

 

 

 

 Genius met EA motor is de standaard motor meerpuntsluiting.  

 Genius met EB motor is gelijk een de EA uitvoering met als extra te combineren 

met externe tijdschakelaars of externe systemen zoals draaideur automaten of 

alarmcentrales. 

 Genius CA / CB hebben de kenmerken van EA of EB. Bijkomend is de comfort functie 

Ingebouwd (paniekfunctie) 

De voorraad modellen hebben gelijke maatvoeringen.  

Voorplaat RVS F24, lengte 2400 mm, doornmaat 55, PC maat 72, B-maat 740 mm en 

C-maat 750 mm. 

Voor afwijkende maten: vul de meetlijst in en wij bieden u een passend alternatief. 

 

  

 

 

 

 

 

KFV308691                     JIS6917   KFV308792  KFV308725 / KFV381527 

 

 

 

Nummer Omschrijving Voorplaat Doorn 

maat 

PC 

maat 

Bijzetdeel 

hoogte in 

B maat C maat  

KFV3450918 
Genius motor meerpuntsluiting 
met haken EA 

F24 55 72 130mm 740mm 750mm 

KFV3454115 
Genius motor meerpuntsluiting 
met haken EB 

F24 55 72 130mm 740mm 750mm 

KFV451829 
Genius motor meerpuntsluiting 
met haken CA Paniekfunctie 

F24 55 72 130mm 740mm 750mm 

KFV3448389 
Genius motor meerpuntsluiting 
met haken CB Paniekfunctie 

F24 55 72 130mm 740mm 750mm 

KFV381527 aansluitkabel 4 mtr met connector 1 vanaf het slot naar het kozijn 

KFV308725 aansluitkabel 8 mtr met connector passende op connector 1 naar de sturing  

KFV308792 inbouw kabeloverbrenging om kabel breukvrij te geleiden v deur naar kozijn ter voorkoming v breuk 

KFV308691 voeding voor slot 24 volt DC 

KFV381675 losse magneet ter detectie van open of dichtstand deur 

KFV3492846 Genius A-motor 

KFV3492845 Genius B-motor 

JIS6917 Kabelovergang opbouw 



   

 Versie 7-2016 5-1.15 

KFV dubbele deuroplossingen 

 

 

 

    

Sluitlijst  

 

        

 

 

  

 

 Sluitpot   Losse lip voor sluitlijst   Opzetstuk             Kantschuif 

 

 

 

 

Draairichtingen ten behoeve van KFV sluitlijst: 

Nummer Onderdeel Din draai-

richting 

Type Bijbehorend aan Lengte in cm 

KFV453867 Sluitlijst SKG** links S52-133-4-AG AS2502/4900 187 

KFV453870 Opzetstuk v sluitlijst links 7750-133-4 AS2502/4900 53 inkortbaar 

KFV3440637 Verlengstuk v sluitlijst links SFB-7033-133-31L AS2502/4900 20 inkortbaar 

KFV453868 Sluitlijst SKG** rechts S52-133-4-AG AS2502/4900 187 

KFV453871 Opzetstuk v sluitlijst rechts 7750-133-4 AS2502/4900 53 inkortbaar 

KFV3440636 Verlengstuk v sluitlijst rechts SFB-7033-133-31R AS2502/4900 20 inkortbaar 

KFV3469575 Losse lip v sluitlijst S52 rechts/links    

KFV3844000 Set sluitpotjes v 
sluitlijst 

rechts/links 2 sluitpotjes. 5 en 9 graden opvulring t.b.v. schuine 
onderdorpel 

KFV3304028 Kantschuif 8030 

KFV3318916 Kantschuif 8037 



 

5-1.16 Versie 7-2017 

Raam sloten 

 

 

 

Ingersoll raamslot.  

 

- speciaal voor metalen ramen. 

 

        

 

 

Garagedeur sloten 

Garagedeur sloten. 

  

Het slot wordt in het midden van de deur gemonteerd. 

De stangen vergrendelen de deur door aan het uiteinde   

in de geleide rail van de wielen te vallen. Zeer sterke  

afsluiting over de gehele breedte. Standaardbreedte 270 mtr.  Verlengsets tot 5109 mm leverbaar.  

Het kanteldeur model dient te worden voorzien van een 50mm (buitenzijde) cilinder met 10 tands tandwiel 

meenemer. Aan de 31mm (binnenzijde) kan een knop worden toegepast.  

Het sectionaal model dient te worden voorzien van een 50mm (buitenzijde) cilinder met 10 tands tandwiel 

meenemer. Aan de 31mm (binnenzijde) kan een knop worden toegepast.  

          

  

        Kanteldeur        Sectionaaldeur 

 

 

 

 

 

 

Nummer Omschrijving 

1200006 Ingersoll raamsloten voor metalen ramen TM55 

1200009 Ingersoll sleutel t.b.v. raamsluitingen 

Nummer Omschrijving 

28622720 Garage kanteldeur slot inclusief stangen met anti kerntrek rozet exclusief cilinder 

28623520 Garage sectionaaldeur slot inclusief stangen met anti kerntrek rozet exclusief cilinder 

28622716 Rondsel 10 tands t.b.v. Visvast 
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Mul-T-Lock opbouw espagnolet 

 

Opbouwespagnolet met tandwieloverbrenging.  

Een zeer sterk espagnoletslot dat eenvoudig op maat in te korten is. Door de verschillende typen sluitplaten 

en sluitkommen is dit espagnoletslot voor zowel naar binnen als naar buitendraaiende situaties  toepasbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Nummer Omschrijving Lengte 

3013005 Espagnoletslot wit 2250 mm type 500R incl. 2 ovale sluitplaten 2250 mm 

3013006 Espagnoletslot wit 2500 mm type 500R incl. 2 ovale sluitplaten 2500 mm 

3013007 Espagnoletslot wit 3000 mm type 500R incl. 2 ovale sluitplaten 3000 mm 

3013100 500 slot vloerbus messing A-502 

3013101 500 slot opbouw sluitkom wit 

3013102 500 slot sluitplaat ovaal A-504 

3013103 500 slot vulplaat wit   1mm opbouwkom 

3013104 500 slot vulplaat wit 5 mm opbouwkom 

3013105 500 slot vulplaat wit 2,5mm opbouwkom  

3013107 500 slot cilinder doorvoer set A-507  

3013108 500 slot vulplaat 2,5 mm doorvoerrozet  

3013116 500 slot sluitplaat vierkant RVS 

7401003 Rondsel 10 tands 

 
De minimale lengte na het inkorten van de boven en onderzijde is 650 mm.  Gebruik bij dit slot een 10 tands-
tandwiel in de europrofiel cilinder. De tandwielaandrijving zorgt voor een gelijkmatige en minder zwaar draaiende 
sluiting. 

  

Cilinderlengte bepaling. Binnen zijde cilinder 30 mm 

Deurdikte Cilinderlengte  

buiten zijde 

Vul plaat 2,5 

mm 

40 mm 45 mm 0 stuks 

45 mm 50 mm 2 stuks 

50 mm 55 mm 4 stuks 

55 mm 60 mm 6 stuks 

60 mm 65 mm 8 stuks 

65 mm 70 mm 10 stuks 

70 mm 75 mm 12 stuks 

75 mm 80 mm 14 stuks 

80 mm 85 mm 16 stuks 
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6 Sluitkommen, sluitplaten 

  Veiligheidssluitkommen 

 

 

 

Sluitkommen voor veiligheidsinsteeksloten.                            Din rechts                 Din links 

De universele Marenco sluitkom is inzetbaar voor de meest  

gebruikte PC 55 en 72 mm veiligheidssloten. Een perfecte  

afwerking van oude gaten en inbraakschade. Tevens in RVS  

ten behoeve van de food sector. 

 

-Verzinkt staal 3 mm dik 

-lengte 250mm x 35mmbreed 

-Geponste schroefgaten in de voorplaat 

-Verdekt schroefgat in het nachtdeel 

-Tevens in RVS leverbaar 

 

 

 

Marenco universele sluitkom voor bijzetsloten. 

-Verzinkt staal 3mm dik 

-Lengte 130mm x 30mm breed 

-Geponste schroefgaten in de voorplaat 

-Verdekt schroefgat in de kom 

-Tevens in RVS leverbaar 
 

Er zijn metalen mallen om de sluitkommen snel en 

doelmatig af te tekenen in het kozijn.  
 

Marenco versterkingsplaten t.b.v. kozijn versterking en afwerking schade.   

-Verzinkt staal 3mm dik 

-Lengte 700mm x breed 30mm 

-Uitsparingen voor dag en nachtschoot 
 

Meer sluitkommen en sluitplaten van onder andere KFV achterin dit tabblad.   

Nummer Omschrijving 

3075000 Marenco versterkingsplaat rechts / links 

3050000 Marenco sluitkom staal verzinkt din rechts 

3050RVS Marenco sluitkom RVS din LINKS 

3060000 Marenco sluitkom staal verzinkt din links 

3060RVS Marenco sluitkom RVS din RECHTS 

3070000 Marenco bijzetslot sluitkom staal verzinkt 

3070RVS Marenco bijzetslot sluitkom RVS 

3401000 Marenco sluitplaat dag en nachtschootsloten pc 72 



 

6-1.2 Versie 7-2017 

Sluitkommen en sluitplaten KFV 

 

 

Inbouw sluitkommen en sluitplaten voor KFV sloten 

Losse sluitplaten en sluitkommen zowel inbouw als vlak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

Nummer Omschrijving Type SKG 

KFV447916 inbouw sluitkom met dag en nachtschoot uitsparing zonder lip 881-083 *** 

KFV448018 losse lip t.b.v inbouw sluitkom 37mm 402-00031c  

KFV448019 losse lip t.b.v inbouw sluitkom 53mm 402-00031d  

KFV448090 verstelbare sluitkom vd bijzetdelen met haak v meerpuntsluiting t.b.v 2500/4900 *** 

KFV3448094 verstelbare sluitkom vd bijzetdelen met haak/pen   meerpuntsluiting t.b.v 2300/2600/4600  *** 

KFV258009 sluitplaat met dag / nachtschoot uitsparing voor  TONROL slot t.b.v KFV428782  

KFV391662 sluitkom v haakschoten v boerendeur sluiting (2 x per sluiting) t.b.v KFV434466 *** 

KFV425223 sluitkom v dag/nachtschoot v boerendeur sluiting (onder) t.b.v KFV434466 *** 

KFV385054 sluitplaat rvs vlak met dag/nachtschoot uitsparing         8050-03-24 t.b.v 2500/4900 ** 

KFV3430658 sluitplaat rvs vlak voor de bijzetdelen met haak/pen      3630-03-24H t.b.v 2600/4600 ** 

KFV385055 sluitplaat rvs vlak voor de bijzetdelen met haak              2830-03-24 t.b.v 2500/4900 ** 

KFV375377 sluitplaat U rvs voor de bijzetdelen met haak                  2825-06-24 t.b.v 2500/4900 ** 

KFV375373 sluitplaat U rvs voor dag/nachtschoot uitsparing            2506-24 t.b.v 2500/4900 * 
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7 Antipaniek sloten, drukbalk 
 

Sinds 1 april 2003 zijn de normen NEN-EN 179 en de NEN-

EN 1125 voor vluchtwegen van kracht. Binnen de NEN-EN 

179 norm mogen greep-kruk beslagen worden toegepast. 

Doorgaans is dit van toepassing voor ruimtes waarin zich 

mensen bevinden die de situatie kennen. Denk 

bijvoorbeeld aan mensen die vaker aanwezig zijn. Binnen 

de 1125 Norm moet een antipaniek drukbalk worden 

gemonteerd. Doorgaans is dit van toepassing voor ruimtes waarin zich mensen kunnen bevinden die de situatie 

NIET kennen. Denk bijvoorbeeld aan horeca, winkels e.t.c. De aangewezen vluchtdeuren moeten binnen 1 

seconde en met 1 handbeweging geopend kunnen worden. Het openen van een deur in een vluchtsituatie d.m.v. 

een KNOPCILINDER is binnen de EN-norm niet toegestaan. De betreffende deuren dienen te worden afgesloten 

met een voor de juiste Norm goedgekeurde combinatie van slot en beslag. De installateur kan bij montage anders 

dan volgens de norm aansprakelijk worden gesteld voor eventuele letselschade bij een calamiteit. Het antipaniek 

slot met beslag is de hoofdsluiting en deze combinatie overruled elke extra toevoeging zoals b.v. deurautomaten 

en elektrische sluitplaten e.t.c. Deze producten worden als hulpmiddel gezien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruk x greep wordt vaak toegepast wanneer men met de kruk naar buiten vlucht en met de sleutel naar binnen 

gaat. Krukgaten 9mm vierkant!Kruk x kruk geeft de mogelijkheid om met de kruk naar binnen te gaan.  

Men dient dan wel voor de krukbediening, het slot met de sleutel te openen. Hierdoor activeert men de buiten 

kruk. Krukgaten 9mm vierkant. Voor aanvullende informatie, neem contact op met onze verkoopafdeling.  



 

7-1.2 Versie 7-2017 

Antipaniek insteek slot smal 

 

Antipaniek sloten van Duits fabricaat. 

 

Functie E kruk x greep 

 

Uitvoering. 

-Slot wordt zonder sluitplaat geleverd 

-RVS voorplaat 24 x 245mm   

-Kastmaat 183 x doorn + 15mm 

-Dagschoot omkeerbaar  

-Enkel toers nachtschoot 15mm uitslag   

-NEN 179 & NEN 1125 

 

 

Functie E kruk x greep DIN LINKS & DIN RECHTS                    

 

Functie B kruk x kruk DIN LINKS   Let op: onderstaande sloten zijn NIET omkeerbaar!  

 

Functie B kruk x kruk DIN RECHTS   Let op: onderstaande sloten zijn NIET omkeerbaar ! 

 

 

 

Nummer Omschrijving 

AP3303300 Antipaniek slot DIN LINKS / DIN RECHTS doornmaat 30 mm functie. E        NEN 179&1125 

AP3303350 Antipaniek slot DIN LINKS / DIN RECHTS  doornmaat 35 mm functie. E        NEN 179&1125    

AP3303400 Antipaniek slot DIN LINKS / DIN RECHTS  doornmaat 40 mm functie. E        NEN 179&1125   

AP3303450 Antipaniek slot DIN LINKS / DIN RECHTS  doornmaat 45 mm functie. E        NEN 179&1125   

Nummer Omschrijving 

AP3303301 Antipaniek slot DIN LINKS  doornmaat 30 mm functie. B                              NEN 179&1125 

AP3303351 Antipaniek slot DIN LINKS  doornmaat 35 mm functie. B                              NEN 179&1125 

AP3303401 Antipaniek slot DIN LINKS  doornmaat 40 mm functie. B                              NEN 179&1125 

AP3303451 Antipaniek slot DIN LINKS  doornmaat 45 mm functie. B                              NEN 179&1125 

Nummer Omschrijving 

AP3303302 Antipaniek slot DIN RECHTS  doornmaat 30 mm functie. B                              NEN 179&1125 

AP3303352 Antipaniek slot DIN RECHTS  doornmaat 35 mm functie. B                              NEN 179&1125 

AP3303402 Antipaniek slot DIN RECHTS  doornmaat 40 mm functie. B                              NEN 179&1125 

AP3303452 Antipaniek slot DIN RECHTS  doornmaat 45 mm functie. B                              NEN 179&1125 
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Zelfvergrendelend antipaniek insteek slot smal 

 

 

Zelfvergrendelend antipaniek slot van Duits fabricaat. 

 

Functie E kruk x greep 

 

Uitvoering. 

-Slot wordt zonder sluitplaat geleverd 

-RVS voorplaat 24 x 245mm   

-Kastmaat 183,5 x doorn + 15mm 

-Dagschoot omkeerbaar  

-Enkel toers nachtschoot 18mm uitslag   

-NEN 179 & NEN 1125 

 

 

 

 

Functie E kruk x greep DIN LINKS & DIN RECHTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nummer Omschrijving 

AP3302300 Zelfvergrendelend antipaniek slot DIN LINKS / DIN RECHTS doornmaat 30 mm functie. E 

AP3302350 Zelfvergrendelend antipaniek slot DIN LINKS / DIN RECHTS  doornmaat 35 mm functie. E 

AP3302450 Zelfvergrendelend antipaniek slot DIN LINKS / DIN RECHTS  doornmaat 40 mm functie. E 



 

7-1.4 Versie 7-2017 

Antipaniek insteek slot doorn 65  

 

 

 

Functie E kruk x greep 

 

Uitvoering. 

-Slot wordt zonder sluitplaat geleverd 

-RVS voorplaat 24 x 235mm   

-Kastmaat 165 x doorn + 30mm 

-Enkel toers nachtschoot 21mm uitslag   

-NEN 179&1125 

 
 

Functie B kruk x kruk 

Let op de NEN normering! 

 

KFV Antipaniek meerpuntssluiting 

 

Meerpuntsluitingen met functie E kruk x greep 
             

Nummer Norm Schoot Type Voorplaat Doorn 
maat 

PC 
maat 

Bijzetdeel 
hoogte 

B maat  C maat  

AP3475711 NEN179&1125 haken EP 950 E F24rvs 35 92 150mm 760mm 730mm 

AP3458526 NEN179&1125 haken EP 950 E P6/24rvs 35 92 150mm 760mm 730mm 

AP3463369 NEN179&1125 haak/pen PE 960 E F24rvs 45 92 150mm 760mm 730mm 

AP3465932 NEN179&1125 haken EP 950 E F24rvs 55 72 150mm 760mm 730mm 
AP3461398 NEN179&1125 haak/pen PE 960 E F24rvs 55 72 150mm 760mm 730mm 

 

Meerpuntsluitingen met functie B kruk x kruk 

 

Nummer Omschrijving 

AP3303655 Antipaniek slot DIN LINKS  doornmaat 65 mm functie. E                                 NEN 179&1125 

AP3303656 Antipaniek slot DIN RECHTS  doornmaat 65 mm functie. E                             NEN 179&1125 

Nummer Omschrijving 

AP3303653 Antipaniek slot DIN LINKS doornmaat 65 mm functie. B                                NEN 179 

AP3303654 Antipaniek slot DIN RECHTS doornmaat 65 mm functie. B                            NEN 179 

AP3303657 Antipaniek slot DIN LINKS doornmaat 65 mm functie. B                                NEN 179&1125 

AP3303658 Antipaniek slot DIN RECHTS doornmaat 65 mm functie. B                            NEN 179&1125 

Nummer Norm Schoot Type Voorplaat Doorn 
maat 

PC 
maat 

Bijzetdeel 
hoogte  

B maat  C maat  

AP999002 NEN179&1125 haken EP 960 B F16rvs 35 92 150mm 760mm 730mm 

AP3475703 NEN179&1125 haken PE 950 B F24rvs 35 92 150mm 760mm 730mm 

AP3476712 NEN179&1125 haken EP 950 B F24rvs 55 72 150mm 740mm 750mm 
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Antipaniek slot dubbele deur  

 

Dubbele deuren situatie. Voor meer informatie, neem contact op met onze verkoopafdeling. 

 

Antipaniek veiligheidsbeslag 

 

 

 

Beslagsets met 9mm krukstift voor de NEN179.  

 

 

 
 

 

Drukbalk 

 

 

 

 

 

 

Drukbalken met 9mm krukstift voor de NEN 179 & 125.                        

 

Nummer Omschrijving 

AP330265-11-2 Antipaniek oplossing  doornmaat 65 mm functie E compleet               NEN 179&1125 

AP330265-12-1 Antipaniek oplossing  doornmaat 65 mm functie B compleet               NEN 179&1125 

AP330265-12-2 Antipaniek oplossing doornmaat 65 mm functie B compleet               NEN 179&1125 

Nummer Omschrijving 

AP63372440 Beslag kruk / kruk   PC 72 deurdikte 37-42mm 

AP63372440/1 Beslag kruk / kruk   PC 72 deurdikte 52-57mm 

AP63372460 Beslag kruk / greep PC 72 deurdikte 37-42mm 

AP63372460/1 Beslag kruk / greep PC 72 deurdikte 52-57mm 

AP63372460/2 Beslag kruk / greep PC72  deurdikte 42-47mm 

AP63392440 Beslag kruk / kruk   PC 92 deurdikte 57-62mm 

AP63392460 Beslag kruk / greep PC 92 deurdikte 57-62mm 

AP3416996 Beslag kruk / greep  met losse rozet voor PC 72mm en PC 92mm 

AP633724 Buitenschild met  kruk                PC 72 tbv drukbalk binnen 

AP633924 Buitenschild smal met kruk        PC 92 tbv drukbalk binnen 

Nummer Omschrijving 

AP3430181 Antipaniek drukbalk rood pc 92mm 

AP3479068 Antipaniek drukbalk rood pc 72mm 
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8 Steelit 
 

Waardevolle goederen vormen een gewenste buit voor steeds professionelere inbrekers,  

die steeds vaker gebruik maken van grof geweld. Omdat niet alles in een kluis past, is een 

andere barrière nodig. Wij hebben daarom een oplossing op maat voor u. Jarenlange  

ervaring in de beveiliging heeft geleid tot de ontwikkeling van een uniek product: De Steelit! 

 

 

 

 

 Modulaire bouw 

 Elke gewenste Ral kleur 

 Inclusief plafond 

 Inclusief deur met veilige sluiting 

 Veilige hard stalen panelen 

 

 

 

 

 

De Steelit wordt ongemonteerd geleverd waardoor hij eenvoudig in het pand op te bouwen is. De standaard 

hoogte is 2.4 mtr.  Door de modulaiere opbouw kan de Steelit later uitgebreid worden in lengte en breedte 

zodat hij aan elke wens invulling kan geven.  
  

Extra opties: 

 SKG beveiligingsklasse IV 

 poedercoating in elke Ralkleur 

 alarmsysteem 

 toegangscontrole met pasjes of codes 

 inbouwstellingen 

 rolluik 

 klimaatbeheersing 

 brandvertraging 

 

 

 

 

 

Vraag voor meer informatie, neem contact op met onze verkoopafdeling. 

 
  



   

 Versie 7-2017 9-1.1 

9 Mul-T-Lock voertuigsloten ArmaDlock 
 

 

 

 

 

 

Tweedelig slot voor enkele en dubbele deuren. Een zeer robuust slot dat door middel van een 12mm dikke  

Alloy stalen pen aan elkaar wordt vergrendeld. 

De geïntegreerde cilinder is gelijk sluitend en in sluitsysteem leverbaar.  

Leverbaar in Interactive+, ClassicPro, Integrator en 7x7.    

In MT5 alleen leverbaar als speciale bestelling. 

Twee uitvoeringen zijn leverbaar. Eén model voor  

schuifdeuren en een model voor draaideuren.  

Voor deuren die niet helemaal vlak zijn 

is er een ArmaDLock rubber Spacer leverbaar. 

 

Achterdeur model.  

 

 

Zijdeur model.  

  

 

Set met achterdeur en een zijdeur slot. 

Nummer Omschrijving 

I+7851003 ArmaDlock achter en zijdeur slot Interactive+  

C+7851003 ArmaDlock achter en zijdeur slot ClassicPro      

E7851003 ArmaDlock achter en zijdeur slot Integrator      

Z7851003 ArmaDlock achter en zijdeur slot  7x7      

 

Nummer Omschrijving    

7451003 ArmaDlock  rubber Spacer         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Nummer Omschrijving 

I+7851001 ArmaDlock achterdeur slot Interactive+              

C+7851001 ArmaDlock achterdeur slot ClassicPro 

E7851001 ArmaDlock achterdeur slot Integrator 

Z7851001 ArmaDlock achterdeur slot 7x7 

Nummer Omschrijving 

I+7851002 ArmaDlock zijdeur slot Interactive+                           

C+7851002 ArmaDlock zijdeur slot ClassicPro 

E7851002 ArmaDlock zijdeur slot Integrator 

Z7851002 ArmaDlock zijdeur slot 7x7                        
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10 Sleutelkluisjes, brandweerbuis, sleutelkast 

Sleutelkluisjes 

 

 

                                  

               Art. 3018001                              Art. 3018005                            Art. 3018006                          Art. 3019001   

Nummer Sleutelkluis 
Maatvoering 

HxBxD 

3018001 Sleutelbewaarkluis met 4 code wiel                                 Masterlock 5401 118x85x34 mm 

3018005 Sleutelbewaarkluis met 4 code wiel zwaar model         Masterlock 5415 135x105x45mm 

3018006 Sleutelbewaarkluis met 4 code wiel                                 Masterlock 5403 146x106x51mm 

3019001 Sleutelbewaarkluis met 4 code wiel                                 Marenco KS1 100x65x35mm 

 

Brandweerbuizen 

     

 

 

 

                                      

  Art. 3015040                                                        Art. 3015045-L                Art. 3015045-R                     Art. 3015021 
  
RVS buis met een buiten diameter van 65 mm, lengte 149 mm. Geschikt voor euro profiel en 22 mm rond 
cilinders. Leverbaar met switch. Cilinderdop messing verchroomd. Stofafdichting leverbaar (3015021) 
Ook leverbaar voor hekwerk, links of rechts uitgevoerd.        
 

Nummer Brandweerbuizen 

3015040 Brandweerbuis EURO- en KESOprofiel met kerntrek excl. cilinder 

3015041 Brandweerbuis EURO- en KESOprofiel met kerntrek en switch excl. cilinder 

3015045-L Brandweerbuis hekwerk LINKS EURO- en KESOprofiel met kerntrek excl. cilinder 

3015045-R Brandweerbuis hekwerk RECHTS EURO- en KESOprofiel met kerntrek excl. cilinder 

3015046-L Brandweerbuis hekwerk LINKS EURO- en KESO met kerntrek en switch excl. cilinder 

3015046-R Brandweerbuis hekwerk RECHTS EURO- en KESO met kerntrek en switch excl. cilinder 

3015021 Stofafdichting brandweerkluis  
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Traka 21 sleutelkast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een robuuste plug & play sleutelkast met pincode om te openen. Het keuze menu scherm helpt op zeer 

eenvoudige wijze om sleutels te beheren en te archiveren. De sleutels hebben een beveiligde ring met 

bijbehorende tag die op zijn eigen plaats in de kast vast gehouden wordt. De gebuiker heeft een code om de 

kast te openen en is voor het uitnemen van een sleutel geauthoriseerd. 

 

 Gebeurtenissen export via USB drive 

 Robuuste behuizing 

 21 sleutellocaties 

 Eenvoudig scherm voor bediening 

 220V. Hoog 42.7cm x breedt 24.6 cm x 9.5 cm diep 

 Backup accu 

 Meerdere alarmen  

Voor een  demonstratie en aanvullende informatie, neem contact op met onze verkoopafdeling. 

 

 

 

 

 
  

TRAKA 21 

Intelligent plug & play sleutelbeheer 

Pincode voor toegang           Rechten per gebruiker        Elke sleutel een eigen plek       Gebeurtenissen export 
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11 Inbraakwerende deur 
 

 

 

 

Inbraakwerende deur voor buiten en binnen toepassing. 

De deur is opgebouwd uit een hoogwaardig stalen frame met stalen ribben.  

Hierop worden de speciale stalen beplatingen gemonteerd.  

Fabrieksmatig getapte schroefgaten zorgen voor optimale en snelle montage.  

Het Nederlands fabricaat zorgt voor uitstekende, constante kwaliteit en verantwoorde levertijden.  

De componenten waaruit deze deur is opgebouwd voldoen aan de SKG ** c.q. SKG*** norm. 

 

 

 

 

 SKG RC3 gevelelement EN 1627   NEN 5096 

 Stalen maatwerk frame  

 Snelle en eenvoudige montage 

 Eigen product met voorraad onderdelen 

 Maximale afmeting 990 x 2520 mm 

 Elke RAL poedercoating mogelijk 

 Inclusief hang en sluitwerk   

 Exclusief 31 x 31 mm cilinder 

 Binnen en buiten draaiend leverbaar 

 

 

 

 

 

Het stalen maatwerk frame is zeer snel en eenvoudig te monteren.  

U schroeft het frame rondom vast in het bestaande kozijn.  

Het inhangen van de deur vindt plaats met voorgetapte metaalschroeven. 

 Afstellen en afwerken in zeer korte tijd. Deze deur draait in een handomdraai. 

Voor aanvullende informatie, neem contact op met onze verkoopafdeling. 

Een meetlijst is op verzoek beschikbaar. 
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12 Astra Barrièrestang 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nummer Omschrijving 

2900001 Steun in de dag                                                           SKG ** 

2900002 Steun op de dag                                                          SKG* 

2900003 Steun in de dag                                                           SKG*** 

2900004 Steun op de dag                                                          SKG*** 

2900005 Steun in de dag steen                                                 SKG* 

2900006 Middensteun odd                                                        SKG* 

2900050 Barrierestang 50cm rvs rond 16mm 

2900075 Barrierestang 75cm rvs rond 16 mm 

2900100 Barrierestang 100cm rvs rond 16 mm 

2900300 Barrierestang 300cm rvs rond 16 mm 

2901001 Steun wave in de dag                                                  SKG** 

2901002 Steun wave op de dag                                                 SKG* 

2901048 Barrierestang WAVE 48 rvs 

2901073 Barrierestang WAVE 73 rvs 

2901098 Barrierestang WAVE 98 rvs 

2902001 RVS hoek t.b.v. buiten schuivende schuifdeur       SKG** 

2902100 RVS schuifpuibalk 100 cm                                          SKG** 

2902120 RVS schuifpuibalk 120 cm                                          SKG** 

2902150 RVS schuifpuibalk 150 cm                                          SKG** 

2902200 RVS schuifpuibalk 200 cm                                          SKG** 

2902250 RVS schuifpuibalk 250 cm                                          SKG** 
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13 Bastion-rampaal 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rampaal / bastion.  

Blauw (RAL 5012) epoxy gelakt. 100x100 mm koker.  

De hoogte boven de grond is 64 cm.  

Wanddikte 6 mm.  Inbouwdiepte 30 cm. 

Bodemplaat 30 x 30 cm. 0,5m² beton nodig  

voor juiste montage. Gebruik voor het afsluiten 

een C serie 13 mm losse beugel hangslot, eventueel 

in sluitplan of gelijksluitend.  

Productblad met montagevoorschrift is beschikbaar.  

 

 

 

*Voet en paal zijn ook los verkrijgbaar. Voor informatie en prijzen, neem contact op met onze verkoopafdeling. 

Bijpassend hangslot:              

  

Nummer Omschrijving 

1100000 Bastion excl. Hangslot 

1100002 Deksel voor bastion  

Nummer Omschrijving 

P7113 MT5+ hangslot 13mm C1 losse beugel                

M7113 MT5 hangslot 13mm C1 losse beugel                
I+7113 Interactive+ hangslot 13mm C1 losse beugel                
C+7113 ClassicPro hangslot 13mm C1 losse beugel                

7113 Classic hangslot 13mm C1 losse beugel                
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14 Smeermiddelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer Smeermiddel 

1000010 Mul-T-Lock spray voor mechanische en electronische cilinders per bus 

5900013 Flacon smeerpoeder voor Mul-T-Lock CliQ cilinders (t.b.v. CliQ geleverd voor 2010) 

 

 
Mul-T-Lock mechanisch en electro-mechanisch cilinder spray is uitermate geschikt voor het smeren van zowel 
de Mul-T-Lock cilinders, hangsloten.  
Deze Mul-T-Lock spray is tevens het enige smeermiddel dat gebruikt mag worden voor de laatste versie van de 
CliQ cilinder. 
 
Voor de oude versie van de CliQ cilinder (leveringen van voor 2010) is alleen poeder smeermiddel geschikt. 
 
Voor de Mul-T-lock CliQ cilinders adviseren wij onderstaand smeerplan 

 
 
 
  

Toegang Aantal gebruikers Openingen per maand Smeerplan 

Woning 5 750 elk half jaar 

Kantoor 2 250 elk half jaar 

Afdeling ingang 10 1250 elke 4 maanden 

Hoofdingang 50 5000 elke maand 
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15 Leveringsvoorwaarden 
Algemene leveringsvoorwaarden van MARENCO B.V, gevestigd aan de Touwslagerij 12 4762 AT  te Zevenbergen, 

nader de te noemen: Marenco 

1. Algemeen 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Marenco opgestelde aanbiedingen en tussen haar en opdrachtgever 
gesloten overeenkomsten. Zij zijn eveneens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten 
overeenkomsten en/of ontstane rechtsbetrekkingen. Toepassing van door opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Marenco houdt zich het recht voor schriftelijk van een of meer voorwaarden af te wijken.  
2. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst 
2.1. Iedere door Marenco uitgebrachte aanbieding is geheel vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd.  

2.2. Vermelding van gegevens in catalogi, brochures, prijslijsten of andere drukwerken geschiedt zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn slechts 

bindend indien zulks schriftelijk door Marenco aan opdrachtgever is bevestigd. Onderhavige voorwaarden worden ook opgenomen in 

gemelde drukwerken maar zijn uiteraard te allen tijde bindend. 

2.3. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen, berekeningen, modellen en schema's blijven eigendom van Marenco en mogen zonder schrif-

telijke toestemming niet worden verveelvoudigd, nagemaakt of aan derden ter hand gesteld dan wel ter inzage gegeven. Details van 

berekeningen behoeven niet te worden verstrekt. 

2.4. Als opdrachtgever aan Marenco gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Marenco uitgaan van de juistheid hiervan en mag Marenco 

haar aanbieding en haar berekeningen hierop baseren. 

2.5. Opdrachten aan Marenco gegeven, gelden als een onherroepelijk aanbod dan wel onherroepelijke aanvaarding van de aanbieding. 

Indien een opdracht wordt gegeven en/of een aanbieding van Marenco wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op 

het moment dat Marenco, deze opdracht en/of aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt, dan wel met de uitvoering van de 

opdracht aanvangt.  

3.  Prijzen. 

3.1 De door Marenco opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostprijsbepalende factoren met inbegrip 

van loonsommen De prijzen zijn exclusief BTW, porto-, vervoer-, montage-, installatie-, en andere bijkomende kosten. 

3.2. Indien na datum van de aanbieding een of meer dezer kostprijsfactoren, al dan niet voorzienbare, wijzigingen, ondergaan en sinds de 

aanvaarding van de aanbieding twee maanden zijn verstreken, is Marenco gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te 

passen, welke prijsstijging gelijk met de betaling van de hoofdsom dan wel middels eventuele afgesproken termijnen, voldaan dient te 

worden. 

4.  Aflevering en risico-overgang. 

4.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt aflevering af fabriek en/of magazijn van Marenco, waarna de zaken worden opgeslagen en/of 

vervoerd worden voor rekening en risico van opdrachtgever. Opslag of (wijze van) verzending is aan Marenco.  

4.2. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien afnemer nalatig blijft zaken in ontvangst te nemen en Marenco de zaken voor 

rekening en risico van opdrachtgever heeft opgeslagen en zulks heeft medegedeeld. 

4.3. Het is Marenco toegestaan voor haar werkzaamheden derden in te schakelen. 

5.  Lever - en installatietijden 

5.1. Lever- en installatietijden worden door Marenco vastgesteld. Een overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden 

genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. 

5.2. De lever- en/of installatietijd gaat eerst in nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in bezit zijn 

gekomen van Marenco en betaling, voor zover door Marenco vereist, is ontvangen. 

5.3. In geval van overschrijding van een overeengekomen lever/installatie tijd, dient Marenco in gebreke te worden gesteld met een redelijke 

termijn om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Mocht levering daarna alsnog uitblijven, dan heeft de opdrachtgever uitsluitend het 

recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De gevolgen van de ontbinding beperken zich tot terugbetaling van het reeds 

betaalde en teruglevering van het reeds geleverde. De opdrachtgever verkrijgt geen recht op schadevergoeding hoe ook genaamd. 

5.4. Indien er gerede twijfel bestaat over de betalingscapaciteit en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever, is Marenco bevoegd de 

levering van zaken en/of diensten uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft dan wel alle leveringen (oud 

en nieuw) betaald heeft. Een hierdoor vertraagde of uitblijvende aflevering levert nimmer een tekortkoming in de nakoming op. 

6.  Overmacht. 

6.1. Marenco heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de 

overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen. 

6.2. Onder dergelijke omstandigheden, worden onder andere verstaan: dat leveranciers van Marenco niet of niet tijdig voldoen aan hun 

verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, 

wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 

6.3. Marenco is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De 

overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen, worden 

ontbonden. Indien voornoemde opschorting echter kostenverhogend werkt dan wel het duidelijk is dat sprake zal zijn van blijvende 

verhindering, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden. Partijen hebben geen recht op vergoeding van 

de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.  
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7.  Eigendom en pandrecht. 

7.1. Na levering blijft Marenco eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:  

a.  tekortschiet of te kort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of andere gelijksoortige 

overeenkomsten; of 

b.              verrichte of nog te verrichten leveranties uit zodanige overeenkomsten niet heeft betaald of zal betalen; of 

c.  vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, 

niet heeft voldaan. 

7.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet 

bezwaren. 

7.3. Nadat Marenco haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat Marenco 

toe de plaats(en) te betreden waar deze zaken zich bevinden. 

7.4. Indien en voor zover de geleverde zaken geïnstalleerd zijn, blijft Marenco gerechtigd deze zaken te (laten) demonteren en terug te halen. 

Indien de geleverde zaken niet meer demontabel zijn, dan wel Marenco geen beroep meer kan doen op haar eigendomsvoorbehoud, 

verpand de opdrachtgever de zaken, waarvan de geleverde zaken alsdan deel uit maken, bij dezen bij voorbaat aan Marenco, welke 

verpanding Marenco aanvaardt. 

8.  Garantie. 

8.1. Voor zaken, (onderdelen daaronder begrepen) en/of diensten strekt de garantie niet verder dan tot het gratis leveren van vervangende 

zaken, reparatie of hernieuwd leveren van diensten, naar keuze van Marenco, gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na de datum 

van levering.  

8.2. Uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen 8 (acht) dagen na levering te worden gereclameerd bij gebreke waarvan alle 

aanspraken jegens Marenco vervallen. 

8.3. Wijzigingen of reparaties welke niet door of in opdracht van Marenco zijn uitgevoerd, alsmede gebruik anders dan voorgeschreven en/of 

anders dan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk, doet iedere verplichting van Marenco uit hoofde van de garantie vervallen.  

8.4. Marenco hoeft een beroep op garantie niet eerder in behandeling te nemen dan nadat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen ten 

opzichte van Marenco heeft voldaan, waarbij verrekening uitgesloten is. 

8.5. Indien ter uitvoering van de garantieverplichtingen nieuwe zaken (onderdelen daaronder begrepen) worden geleverd, gaat de eigendom 

van de oorspronkelijk geleverde zaken over op Marenco en dienen deze in het bezit van Marenco gesteld te worden. Indien herstel of 

vervanging, naar het oordeel van Marenco, niet mogelijk is, zal de door de opdrachtgever aan Marenco betaalde aanschafprijs worden 

vergoed. 

9.  Aansprakelijkheid. 

9.1. Indien Marenco aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid niet is gedekt onder een ter zake door Marenco afgesloten verzekering, zal de 

verplichting tot vergoeding van schade, uit welke hoofde ook, te allen tijde zijn beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde 

deel van de bestelde zaken, ten gevolge waarvan schade is ontstaan, dan wel tot ten hoogste de factuurwaarde van de door Marenco 

verstrekte adviezen en toelichtingen.  

9.2. Voor het geval schade is ontstaan door zaken, die van derden betrokken zijn, indirecte levering daaronder begrepen, en/of door 

geleverde materialen, welke door niet door Marenco zijn gefabriceerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van 

deze door Marenco geleverde zaken en/of materialen, dan wel tot ten hoogste de ter zake door derden leveranciers verstrekte garanties. 

9.3.  Het recht op schadevergoeding vervalt indien opdrachtgever, na het ontstaan van de schade, Marenco niet zo spoedig mogelijk in 

kennis heeft gesteld van de schade alsmede nadat een periode van één jaar is verstreken sinds het ontstaan van de oorzaak van de schade. 

10.  Betaling. 

10.1. Betaling geschiedt zonder compensatie, verrekening en/of korting uiterlijk binnen 45 dagen na factuurdatum, met toepassing van een 

opslag van 2% exclusief btw ter bekostiging van de krediettermijn (kredietbeperking). De opslag van 2% exclusief btw mag de betalende 

partij alleen in mindering brengen bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. 

10.2. Indien de betaling niet binnen de termijn heeft plaats gevonden, raakt opdrachtgever direct in verzuim en is hij ter zake de vertraging 

direct een rente van 12% per jaar verschuldigd dan wel een rente gelijk aan de wettelijke rente indien deze hoger is. Betalingen mogen niet 

verrekend met vorderingen van opdrachtgever tenzij sprake is van faillissement van Marenco. 

10.4. Alle buitengerechtelijke kosten ter zake de inning worden vastgesteld conform de meest recente staffel van het rapport Voorwerk II 

doch met een afwijkend minimum van € 125,- en komen voor rekening van opdrachtgever. Bij niet tijdige voldoening zal de vordering uit 

handen wordt gegeven. 

10.5. Als Marenco in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft 

gemaakt voor rekening van opdrachtgever. 

11.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

11.1. Het Nederlands recht is van toepassing.  

12.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is 

toegestaan.  

12.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Marenco neemt kennis van geschillen, tenzij dit 

in strijd is met het dwingend recht.  Marenco mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.  

12.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.  


