ORCA
Meerpuntslot

ALGEMENE KENMERKEN
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• Het meerpuntslot is voorzien van een boven- en onderslot met een naar
boven gerichte haak en 2 veiligheidspennen, waardoor uw deuren nog beter
beveiligd zijn tegen inbraak.
• Maximale
betrouwbaarheid
door
middel
van
een
vernieuwd
dagschietermechanisme, vernieuwd krukmechanisme en niet-ontkoppelbare
tandwielen.
• Achteraf verwisselbare dagschieter. De dagschieter kan na montage met een
eenvoudige handeling verwisseld worden.
Soorten dagschieters
• Soorten dagschieters:
- standaard dagschieter
- verlengde dagschieter
- smallere dagschieter
- rolschieter
- afdekplaatje voor nachtslot
• Materiaal: voorplaat, sluitplaat en veiligheidspennen in austenitisch roestvrij
staal.
• Tussen de schieters en de sluitplaten is er voldoende verticale speling
voorzien om de volgende problemen te vermijden:
- afhangen van de deur
- verkeerde montage van sluitplaat en/of slot in de hoogte
• Inbraakbeveiliging:
- haakschieters voor beveiliging in horizontale richting
- veiligheidspennen voor beveiliging in verticale richting
- naar boven gerichte haakschieter als uithefveiligheid
- tuimelende haakschieters
- SKG gekeurd met 2 sterren
• Het sluiten en ontsluiten gebeurt door een enkele draaibeweging van 360°
met de sleutel. Markeerlijnen op het slot en de slotplaat vergemakkelijken de
visuele controle van de positie t.o.v. elkaar.

UITVOERINGEN
Slot
• Slot verkrijgbaar met 3 doornmaten: 30 mm, 35 mm en 40 mm.
• Voorplaten in 3 lengtes:
- korte uitvoering (K): 1895 mm
- standaard uitvoering: 2170 mm
- lange uitvoering (L): 2470 mm
• Soorten voorplaten van het slot:
- vlakke voorplaat: 16 mm, 20 mm en 24 mm
- U-vormige voorplaat: 22x6.5 mm, 22x8.5 mm, 24x5 mm en 24x6.5 mm
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REGELBEREIK
• Vlakke sluitplaten: +2 mm/-2 mm.
• U-vormige sluitplaten: +1.5 mm/-1.5 mm.
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Sluitplaat
• Zowel korte als doorlopende roestvrijstalen sluitplaten zijn beschikbaar.
• Doorlopende sluitplaten in 3 lengtes.
• Soorten voorplaten:
- vlakke voorplaat: 22 mm
- U-vormige voorplaat: 22x5.5 mm, 22x8.5 mm, 22x11 mm, 24x5.5 mm en
24x8.5 mm

