
Type :          DT1
Norm :          Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel :         DT1 (26 gepatenteerde profielen)
Systeem :        Conventioneel 6+4 stiften + disc
Permutaties :      1.288.000
Modellen :        DC  – KC
Toepassing Toepassing :       Mono-, kleine en grote (centraal-, hoofd- & generale   
            hoofd-)sleutelsystemen
Sleutels :        3 stuks nieuw zilver, voorzien van codenummer en    
            sleutelcertificaat
Kopieerbescherming :  Ja, technisch patent tot 2033, alleen op vertoon van   
            sleutelcertificaat met coderegistratie op naam
Kerntrekbeveiligd :    Ja
Keurmerk Keurmerk :       SKG***, KOMO® -nummer 408.313.09-10

De DT1+ is een nog verder verbeterde versie van de 
DT1.  Deze hoogwaardige mechanische en kerntrek-
beveiligde SKG***-veiligheidscilinder heeft o.a. een 
tweedelige meenemer en verstevigde brug. Deze brug 
is hèt verschil met de DT1.
Dit profiel is voorzien van slijtvaste materialen, een 
6+4 stiftentechniek en een gepatenteerde disc.
Bovendien is de cilinder beveiligd tegen de slagmeth-
ode (anti-klop).  De toepassing van deze DT1+-cilinder 
is zeer breed: van het (hogere) woningbouwsegment 
tot utiliteitsbouw.

Met unieke 6+4 stiftentechniek en verstevigde brug

DT1+



DT1: Hoogwaardige  
kerntrekbeveiligde cilinder

Kerntrekbeveiligd 
Door bewegend deel in  
de kern en sleutel is de  
DT1 kerntrekbeveiligd en 
klop sleutelbestendig.

26 gepatenteerde 
profielen 
Voor eigen profielen en 
grotere sluitsystemen.

Nieuwzilver 
Slijtvaste nieuw zilveren 
stiften. Meer dan 1.288.000 
permutatie variaties.

Meervoudige 
 beveiliging 
Gehard stalen pinnen zorgen 
voor beveiliging tegen 
openboren en kerntrekken.

Certificaat
Certificaat met code
registratie op naam tegen 
illegale kopieën. Technische 
patenten tot 2033.

Anti-picking
Beschermd tegen lockpicking 
door middel van de speciaal 
gevormde, geharde pinnen.

Gepatenteerd systeem
• Speciale stiften
•  Bewegend deel in de sleutel
• Bewegende disc in de kern

Gepatenteerde meenemer
•  Tweedelige meenemer overbrugt  

het montagegat
•  De cilinder kan op dit punt niet 

afbreken

Gepatenteerde sleutel
•  Beschermd profiel tegen illegale 

kopieën door het ‘wieltje’ in de sleutel
•  Ergonomische sleutelkop met 

 afgeronde kop

DT1+
Ook verkrijgbaar als DT1+ met 
 verstevigde brug waardoor deze  
extra beveiligd is tegen breken.

code number:

Keep this certificate in a safe place.
Supply of keys only on presentation of this original security card. 
In case of loss, please contact your dealer immediately with reference  
to this keycard number.

Security card


