Hänglås

För alla behov

Säkerhetsklassade
hänglås
dormakaba erbjuder allt från
certifierade hänglås av hög
säkerhetsklass till enklare varianter
för inomhusbruk. Våra certifierade
hänglås passar många olika
applikationer och ger hög säkerhet i
kombination med marknadsledande
viktiga kontrollförfaranden.

Hänglås indelas enligt regelverket i
SSF014 i fem hänglåsklasser (1-5)
där hänglåsklass 5 är den högsta. Ett
lås certifierat i en högre klass uppfyller
alltid kraven i lägre klass.

314
Certifierat av SBSC i klass 4

Egenskaper

Extra kraftiga hänglås för mycket hög
säkerhet. Lämpliga för låsning av
containers, lagerlokaler, grindar, mm.

• Passar samtliga dormakaba cylinderkoncept.
• Hänglåshus för ovalcylinder.
• Kraftigt hänglås för hög säkerhet.
• Bygel och hänglåshus i härdat stål.
• Ej självlåsande
• Nyckeln urtagbar endast i låst läge.
• Invändig bygelhöjd 27, 50mm

313
Certifierat av SBSC i klass 3

Egenskaper

För invändig låsning av dörr, port och
lucka i skyddsklass 1, 2 och 3 samt
invändig låsning av galler i skyddsklass 3.
I kombination med intygad kätting som
låsning av motorcyklar och mopeder
samt båtar med vikt över 200 kg och
båtmotorer.

• Passar samtliga dormakaba cylinderkoncept.
• Hänglåshus för ovalcylinder
• bygel och hänglåshus i härdat stål.
• Ej självlåsande
• nyckeln urtagbar endast i låst läge.
• Invändig bygelhöjd 28, 50mm
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Certifierat av SBSC i klass 2

Egenskaper

Låsning av källare- och vindskontor i
flerfamiljshus, invändig låsning av galler
och lucka i skyddsklass 1 och 2.
I kombination med intygad kätting även
som låsning av båtar med vikt under
200 kg samt cykel.

• Passar samtliga dormakaba cylinderkoncept förutom Kaba Aura och Kaba
Titan Combi.
• För ”Snowman”-cylinder.
• Hänglåshus i förkromad mässing och
bygel i rost fritt stål.
• Levereras som standard ej själv
låsande med nyckeln urtagbar endast i
låst läge.
• Kan även erhållas självlåsande med
nyckeln urtagbar även i olåst läge.
• Invändig bygelhöjd 25, 60, 110mm.

310
Oklassat hänglås

Egenskaper

Oklassade hänglås passar perfekt till
vardagens alla tillfällen, t.ex. till förrådet,
på skolan eller jobbet, på gymmet eller
när du är ute och reser. Endast för inom
husbruk, alternativt väderskyddad miljö.

• Oklassat hänglås för invändig låsning
• Passar dormkabas låssystem expert
och expert plus modulcylinder 2000.
• Hänglåshus i förnicklad mässing och
bygel i förkromat härdat stål.
• Självlåsande med nyckeln urtagbar i
både låst och olåst läge.
• Invändig bygelhöjd 25mm.

dormakaba cylinderkoncept
expert plus
expert plus är ett patenterat, mycket säkert låssystem med juridisk skydd mot otillåten
nyckelkopiering och patent på nyckel och cylinder till 2033. Gemensamt för samtliga
expert plus-cylindrar är den tekniska precisionen som ger cylindern mycket högt
dyrkmotstånd och lång livslängd. expert plus-nyckeln är vändbar vilket fördubblar dess
livslängd och har istället för vassa kanter precisionsfrästa delningar som gör att den får
en mjuk och fin gång i cylindern.

pextra+
pextra+ har förhöjt dyrk- och manipulationsskydd och är anpassde för de flesta typer
av applikationer. En hållbar lösning med hög säkerhet för lite tuffare miljöer och
objekt med såväl små som stora verksamheter. Patent på nyckel och cylinder till
2032. Nycklarna kan endast tillverkas av licensierad låssmed. Cylindern bygger på väl
beprövad och funktionssäker teknik med lång livslängd.
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Auktoriserad partner:

MKS_BRO_padlocks_sv_0000264_01
Med reservation för eventuella fel och/eller ändringar

För mer information, scanna QR-koden
eller gå in på www.dormakaba.se
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dormakaba Sverige AB

Service

T: 031-355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.se

