DOM RS Sigma

U W V O O R D E L E N VA N H E T S L U I T S Y S T E E M
RS SIGMA

Een goede investering
moet zijn geld opbrengen

Optioneel:

DOM RS Sigma is hét merk-sluitsysteem voor instellingen,
die waarde hechten aan een hoog veiligheidsniveau en
daarbij ook op de kosten letten. Of het nu gaat nieuwbouw
gaat of renovatie, eigendommen of bedrijfsgeheimen de
klant vraagt om optimale bescherming.

Standaard boorbeveiliging

Ontworpen om te worden ingezet binnen verschillende
soorten sluitsystemen biedt RS Sigma het comfort, dat u
van een modern sluitsysteem mag verwachten. U heeft
behoefte aan veiligheid, wij bieden de passende oplossing.
Veilig, snel en betrouwbaar.
De eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden en de compatibiliteit met de elektronische sluitsystemen van DOM
maken RS Sigma toekomstbestendig en zorgen ervoor dat
uw investering op lange termijn zijn geld opbrengt!
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Breekbeveiliging
Kopieerbeveiliging

DOM veiligheidscircuit

HET SLUITSYSTEEM DOM RS SIGMA

In detail
Uw voordelen van het sluitsysteem

Hoge veiligheid & kwaliteit
Maximaal 19-voudige autorisatiecontrole, 6 massieve vergrendelstiften en zijdelings opgezette controlestiften verhinderen een onbevoegd openen met
nagemaakte sleutels.

Toepassingen

Wooncomplexen, openbare gebouwen,
middel-/grote bedrijven

Sleutelkopieerbeveiliging
Het wettelijk beschermde sleutelprofiel beschermt
tegen het onbevoegde kopiëren van sleutels.
Hoog comfort
Eenvoudig gebruik van de sleutel door ergonomisch gevormde sleutelkop.
SKG** goedgekeurd
Het sluitsysteem voldoet aan de eisen van het onafhankelijke certificatieinstituut met betrekking tot
grootst mogelijke beveiliging tegen inbraak- en forceerpogingen (in voorbereiding). Voorwaarde volgens VdS norm en SKG.

Afb.: DOM RS Sigma; dwarsdoorsnede van de kern
en sleutel

Afb.: DOM RS Sigma; beschermd sleutelprofiel in
de kern en sleutel

Op profielsegmenten afgestemd freesbeeld
Sleutelkopieerbeveiliging
Complexe codering in de sleutel dankzy merkbescher
Bemoeilijkt het namaken van sleutels
Sleutel van nieuwzilver
Corrosievrij en slijtagearm
DOM merkprofiel
In tijd ongelimiteerde bescherming tegen kopiëren

Meenemer
6 vergrendelstiften van messing/gehard staal
Bieden forceer- en manipulatiebeveiliging tegen
intelligente openingsmethodes en forceerbeveiliging
Controlestiften
Autorisatiecontrolepunt van een sleutel aan zijkant
Veren
Deel van de vergrendelstiften; ze zorgen ervoor dat de
stiften op de juiste sluitpositie vallen
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