CY110

*ASSA ABLOY este lider mondial
în soluţii pentru deschiderea
uşilor, dedicat satisfacerii nevoilor
utilizatorilor finali pentru
securitate, siguranţă şi confort.

Tehnologie cu chei amprentate
la un preţ accesibil
CY110 oferă beneficii similare sistemelor cu chei amprentate
la preţuri mai ridicate. Reprezintă un confort accesibil
pentru o gamă largă de aplicaţii Master Key. CY110 este
pur şi simplu cea mai bună alegere în domeniile educaţiei,
birourilor, apartamentelor şi multe altele.

Securitate la standard superior

• Rezistenţă la tăiere 5 minute1
• 15kN rezistenţă la tragere1
• Rezistenţă la picking
• Rezistenţă la bumping (doar versiunile VU/MKS)
• Testat la 500.000 de cicluri2
•2
 40 ore rezistenţă la coroziune peste standardul de 96 ore2
• Forma complexă a cheii oferă securitate sporită
• Securitate certificată, conform EN 1303:2015, EN
12320:2012 si SKG**
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*Declaraţia de mediu a
produsul (EPD)
disponibilă. Află mai multe
pe: www.assaabloy.ro/epd

Centrală: +40 (0)21 3180 905
Vânzări: +40 (0)21 3160 121
aar.info@assaabloy.com
www.assaabloy.ro

CY110

Tehnologie modernă cu
chei amprentate şi design reversibil

Caracteristici
Valoare remarcabilă
Disponibil ca soluţie Maser Key (MKS), cheie unică(VU) şi
cheie diferită(MKS).

Cilindru profil euro

Lacăt

• Finisaj nichel satinat de înaltă calitate
• Camă DIN 18252
• Lungimi diferite disponibile

• P
 entru aplicaţii interioare şi
exterioare, depozite sau porţi
			

Semicilindru
• Lungimile de la 30x10mm disponibile
din 5 în 5mm până la 80x10mm
• C
 amă ajustabilă poziţii multiple

Cilindru
• Lungimi de la 30x10mm disponibile

Performanţă peste standard
Tehnologia cheilor patentate combină înalta securitate cu
designul cilindrului. CY110 este o soluţie simplă dar în acelaşi
timp sofisticată având caracteristici care depăşesc multe soluţii
Master Key convenţionale. Acestea includ patent protejat până
în 2036 şi certificări care satisfac şi uneori depăşesc standarde
EN relevante.

Utilizare facilă
CY110 oferă aceleaşi beneficii ca şi sistemele cu chei
amprentate mai scumpe. Feţele simetrice şi lipsa marginilor
ascuţite fac cheia să funcţioneze mai uşor, indiferent de
sensul introducerii.

din 5 în 5mm până la 80x80mm
+ Opţional camă de urgenţă pentru
încuietori într-un punct
+ Opţional camă rotaţie liberă

Rezidenţial şi afaceri mici
CY110 este de asemenea ideal pentru a fi instalat aşa încât să
deschidă doar o uşă sau mai multe uşi cu aceeaşi cheie. Cilindrii
pot fi uşor îmbunătăţiţi şi înlocuiţi.

• 2
 5mm, 50mm, 75mm
lăţimi verigă
• blocarea cheii
+ Opţional lipsa funcţiei de
blocare a cheii, poţi scoate
cheia şi lăsa lacătul deschis
+ Opţional husă praf protejează
canalul cheii şi creşte
durabilitatea
+ Opţional finisaj inox pentru
lăţime verigă 25mm

Cilindru cu cheie si buton
• L ungimi de la 30x10mm
disponibile din 5 în 5mm
până la 80x80mm
• Finisaj similar cu buton rotativ

Încuietoare camă
• P
 entru cutii poştale, sertare,
dulapuri

Pentru aplicaţii comerciale
CY110 este perfect cu designul său cu chei amprentate şi bun
randament Master Key, obţinut cu 20 de profile noi de cheie.

• Ø
 8mm verigă de oţel tratată
cu bor– corp placat cu crom

Cilindru extern
• P
 entru încuietori aplicate
• Ø32mm faţă – Ø29mm corp
• 54mm lungime piesă spate
pentru cele mai întâlnite aplicaţii

• Ø
 33mm diametru faţă –
Ø22mm diametru corp
• B
 locare cheie pentru a
preveni uitarea deschisă a
încuietorii
+ Opţional camă unghiulară

