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ICS-europrofiel | Dubbele cilinder DZ SYMO
Normen & richtlijnen

EN
1303
4

3

16010C6D

2

Productomschrijving
De ICS-europrofiel dubbele
cilinder in modulair systeem
(SYMO) is geschikt voor buitenen binnengebruik. De cilinder
is aan beide zijden met een
sleutel te bedienen.

1

Toepassingsvoorbeelden
zijn huis-, kantoor-, tussen-,
toegangs-, buizenframe- en
veiligheidsdeuren.

33

17

M5
A

Montagetip
Zorg er voor dat bij het
inbouwen de cilinder niet meer
dan 3 mm uitsteekt!

I

Buizenframedeur
De cilinder is geschikt voor de
montage in buizenframedeuren
en vluchtdeuren, alsook
toegangsdeuren van een
kantoorgebouw.

Massieve deur
De cilinder is geschikt voor
de montage in massieve
deuren, in toegangsdeuren van
kantoor- en woongebouwen,
alsook tussendeuren.

Tweezijdig bedienbare
cilinders
Met deze optie kan de cilinder
ook worden bediend als aan
de andere kant een sleutel in
de cilinder steekt.
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Praktijkvoorbeelden
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Technische informatie
27 | 31 | 36 | 41 | +5 …

Cilinderlengtes binnen B in mm 27 | 31 | 36 | 41 | +5 …
Oppervlakken

Opties veiligheidskenmerken

NI – Nikkel | MS – Messing | NP – Nikkel voorzijde gepolijst |
NPV – Nikkel compleet gepolijst | MP – Messing voorzijde
gepolijst gelakt | MPV – Messing compleet gepolijst gelakt |
ML – Messing gelakt | CR – Chroom | CP – Chroom voorzijde
gepolijst | CPV – Chroom compleet gepolijst | PS – Gepatineerd
zwart | PB – Gepatineerd bruin
AS-A – Anti-Snap-SYMO buiten | FZG – Vrijloopfunctie voor
tandwielsloten | KZS – Verhoogde kerntrek- / uitboorbeveiliging | SKG2 – Gecertificeerde cilinder SKG 2* | SKG3 –
Gecertificeerde cilinder SKG 3* | VDS – Gecertificeerde cilinder
VdS

Opties technische montagemogelijkheden

BIF – Dubbele sluitneus BiffarBiffar® | BLIND – Blinde cilinder |
KS – Contactstift | SEW – Uitvoering voor zeewater | SSW –
Beveiligd tegen stof en weersinvloeden | ZR10 – Tandwielen ZR10 | ZR18 – Tandwielen ZR18 |
ZVS – Teruggestelde brug

Opties
gebruikskenmerken

BSZ – Tweezijdig bedienbare cilinder | NS – Slijtagebestendigheid | TXT – Klantspecifieke nummering | VAR – Omstelfunctie
VARIO

Veiligheidskenmerken

Opvragen van de autorisatie via 5 banen | 13 geveerde vergrendelingselementen | lengteprofiel met grote weerstand | Speciaal
gevormde blokkeerstiften als manipulatiebeveiliging, beveiliging
tegen lock picking en beveiliging tegen picking | Geharde
HSS-stalen stiften in de cilinderkern als uitboorbeveiliging |
Geharde stalen kogel en 1e vergrendeling van gehard staal als
uitboorbeveiliging

Normen & richtlijnen

EN 1303:2015 16010C6D | 90 minuten | ÖNORM B5351:
WZ6-BZ | DIN 18252: BZ 82 | EN1627 | Optie VdS BZ(+) |
Optie SKG** | Optie SKG***

Technische montagemogelijkheden

Voor insteeksloten volgens DIN, ÖNORM en opschroefbare
sloten die geschikt zijn voor de montage van europrofiel
cilinders | Breedte sluitneus 9,3 mm

Inbegrepen in de levering

Cilinder met bevestigingsschroef M5

Bestellen
Productcode

ICS DZ [cilinderlengte buiten A/cilinderlengte binnen B]
[Oppervlak] [Optie] SYMO

Voorbeeld

ICS-dubbele cilinder in europrofiel in modulair systeem SYMO,
buiten 31 mm, binnen 36 mm, oppervlak vernikkeld, met optie
BSZ tweezijdig bedienbaar:
ICS DZ 31/36 NI BSZ SYMO

cilinderlengte

oppervlak

Belangrijke opties
tweezijdig bedienbare
cilinders

gekeurd volgens VdS-richtlijn

Anti-Snap buiten
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Cilinderlengtes buiten A in mm

Uitvoeringen

