
Normale Koppeling
Een dubbele cilinder kan niet worden gesloten als 
een sleutel aan de andere kant in het slot steekt.

Aan weerszijden sluitend (T-koppeling)
Een dubbele cilinder kan worden gesloten ook 
als er een sleutel aan de andere kant in het slot 

Geschikt voor sluitsysteem
Hiermee kunnen Z/HS/GHS-systemen worden 
uitgevoerd.

Kleuren
De cilinder is verkrijgbaar in verschillende 
kleuren.

Uitvoering
Afhankelijk van de eisen die aan de deur worden 
gesteld bestaan er verschillende DOM-uitvo-
eringen.

Modulariteit
Optioneel, flexibele lengtes (bv. door verhuizing) 
en beveiliging tegen geforceerd “breken” en 
“trekken” van de cilinder.

Identiteit kaart
Bestellingen voor individuele sluitingen (partner 
serviceprofiel) kunnen worden uitgevoerd alleen 
met deze kaart als bewijs van legitimiteit.

Service kaart
Bestellingen voor sluitsystemen (partner servi-
ceprofiel) kunnen worden uitgevoerd alleen met 
deze kaart als bewijs van legitimiteit.

Sleutelcertificaat
Alleen met dit sleutelcertificaat als legitimatie-
bewijs kunnen sleutels worden nagemaakt.

Electronica compatibel
Dit mechanische systeem kan met elektronische 
DOM systemen (bv. ENiQ®) worden gecombi-
neerd.

2in1
2 sets sleutels voor 1 cilinder. Na gebruik van de 
tweede set werkt de eerste set niet meer.

Boorbeveiliging
Delen in de cilinder die ervoor zorgen dat het 
bemoeilijkt wordt de cilinder open te boren.

Mobiele delen in de sleutel
Alleen met het passende tegenstuk in de cilinder 
kan deze worden geopend.

Kopieerbeveiliging
De sleutel heeft onderdelen waardoor deze met 
traditionele machines niet kan worden ge-
kopieerd.

Norm
Het sluitsysteem komt overeen met norm DIN 
EN 1303.

Patentbeveiliging
Het sluitsysteem is door octrooi tot het jaar xxxx 
beschermd tegen kopiëren.

Stichting keurmerk certificeert 
SKG certificeert sluitsystemen en verleent 
goedkeuring van SKG** en SKG***

Octrooibescherming 
De sleutel is wettelijk beschermd tegen ongeoor-
loofd kopiëren.

Gecodeerde enkelvoudige sluiting 
Alle sluitcilinders kunnen met dezelfde sleutel 
worden gesloten, extra sleutelcertificaat als 
legitimatiebewijs.

Enkelsluiting
Alle cilinders kunnen worden bediend met 
dezelfde sleutel.

De Symbolen
Les Symboles
Die Symbole

http://www.dom-group.eu
http://www.dom-group.eu

