CES systeem WM
Het keersleutelsysteem met oneindige merkbescherming

Sluitsysteemtechnologie
met merkbescherming
Het CES systeem WM is als keersleutelsysteem
voor de objectbouw geconcipieerd. Allerhoogste
sluitprecisie en een meertraps systeem van
veiligheidschecks zorgen voor een optimale
beveiliging tegen manipulaties.
Het CES systeem WM onderscheidt zich doordat
het een geregistreerde merkbescherming geniet.
Naast de octrooirechtelijke bescherming biedt het
merkenrecht bescherming van onbeperkte duur
tegen onbevoegde reproductie van de originele
sleutels.
Het WM systeem kan met de elektronische sluiten
organisatieoplossingen van CEStronics worden
gecombineerd.
Voor ingangen, inritten of afdelingen binnen een
onderneming waar een naar tijd gedefinieerde
toegang gewenst is, is de toepassing van
elektronische componenten aan te bevelen.
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Daarmee kunnen toegangsrechten op flexibele wijze
worden verleend en ingetrokken.
Succesvolle ondernemingen vertrouwen op de
merkenrechtelijk beschermde sluittechniek WM van
CES. Uit veiligheidsoverwegingen noemen wij hier
geen referenties. Wij brengen u echter graag in contact met gebruikers van ons systeem.

Systeem WM volgens
DIN 18252/EN 1303
Optimale sluitveiligheid

Stabiele nieuwzilveren sleutels

Systeem WM beschikt over maximaal 25 blokkeerelementen per sluitzijde: maximaal 7 geveerde blokkeerstiften, 16 combinatiestiften en 2 blokkeerbalken
zorgen voor grote veiligheid.

Bijzonder handzaam en vervaardigd volgs de DINnorm. De minstens 14 mm lange sleutelhals
is afgestemd op standaard veiligheidsbeslagen
met cilinderafdekking. Een speciaal gevormd en
gepatenteerd sleuteluiteinde maakt het mogelijk
de sleutel moeiteloos in de cilinder te steken. Een
geleidegroef die over de gehele lengte van de
cilinderkern verloopt zorgt voor een vormsluitende
overdracht van het draaimoment van de sleutel en
verhindert het afbreken van de sleutel. De sleutels
genieten een rechtsbescherming van onbeperkte
duur.

Geïntegreerde basisbescherming
tegen boren
Alle cilinders van het systeem WM beschikken reeds
in de standaarduitvoering over een geïntegreerde
basisbescherming tegen uitboren. Het boren wordt
bemoeilijkt door de toepassing van verschillende
materialen als geharde kern- en behuizingsstiften.
Minstens één behuizingsstift en één kernstift
zijn van gehard staal. Diaboolvormige blokkeerstiften
die bij aanboren kantelen, verhinderen het openen
van de cilinder.

Toepassing van de
blokkeerbalk-technologie
Door toepassing van de blokkeerbalk-technologie
wordt een gegarandeerd lange gebruiksduur
gewaarborgd. De blokkering wordt door de toegepaste blokkeerbalken aanzienlijk vergroot.
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Security card
Bestelling van vervangende onderdelen en ter
uitbreiding is uitsluitend mogelijk, indien de met
het systeem meegeleverde security card wordt
voorgelegd.

Speciale voorzieningen en extra’s
l

Modulaire uitvoering mogelijk
Profielcilinders van systeem WM zijn ook modulair
leverbaar. Dat wil zeggen, de lengte van de
cilinder kan in deze uitvoering – indien nodig –
ter plekke aan de dikte van de betreffende deur
worden aangepast, waardoor een tijd- en kostenbesparing wordt behaald.

l

Toegevoegde boor- en uittrekbelemmering
Cilinders die voor bijzonder veiligheidsrelevante
ruimten zijn bedoeld, kunnen worden uitgerust
met extra hardmetalen stiften en platen in de
behuizing en aan de kopse zijde van de cilinderkern.

l

Dubbele, halve en knopcilinders
(810, 815, 851 1/2) zijn ook verkrijgbaar als
SKG -gecertificeerde cilinders in de klassen SKG **
en SKG ***

l

Uitvoering met slagbeveiliging

l

Zeewaterbestendig

l

Slijtvaste uitvoering

l

Kleuren
De cilinders zijn in een groot aantal kleuren
leverbaar. Desgewenst ook verschillend gekleurde
cilinderhelften.

l

Meubel- en speciale cilinders
Met het WM-sluitsysteem kunnen ook meubel- en
speciale cilinders uit het CES-programma worden
uitgerust.
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l

Elektronische toegangsoplossingen
WM-cilinders zijn compatibel met alle elektronische sluitsystemen van CEStronics.

Toebehoren
Sluitsysteem-beheersoftware CESportier®vision.

Keuze aan modellen
volgens DIN 18252/EN 1303
Dubbele profielcilinder
Nr. 810 WM
Messing mat vernikkeld
3 nieuwzilveren sleutels
Dubbele profielcilinder
Nr. 8710 WM
Met nood- en gevarenfunctie
Messing mat vernikkeld
Beide zijden bedienbaar
3 nieuwzilveren sleutels
Halve profielcilinder
Nr. 851 1/2 WM
Messing mat vernikkeld
Meenemer 12-voud verstelbaar
3 nieuwzilveren sleutels

Knopprofielcilinder
Nr. 815 WM
Messing mat vernikkeld
Eén zijde bedienbaar,
Andere zijde Aluminium knop, F1,
diverse knopvormen verkrijgbaar
(afgebeeld vorm H)
3 nieuwzilveren sleutels
Automatencilinder
Nr. 5558/30 WM
Messing gepolijst vernikkeld
Sluitbeweging 90º
Sluitweg naar keuze
Cilinderlengte 25 mm
2 nieuwzilveren sleutels

Hangslot Nr. 215 WM
Beugel RVS
Breedte huis 58 mm,
hoogte 50 mm
Zonder sluitdwang
Beugelhoogte 35 mm (standaard)
2 nieuwzilveren sleutels
Dubbele profielcilinder
Nr. 802/5 WM
Messing mat vernikkeld
Eén zijde bedienbaar,
andere zijde blind
3 nieuwzilveren sleutels
Basislengte van profielcilinders:
5-stiftig: 27,5/27,5 mm
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm
Van de artikelen zijn meerdere
varianten verkrijgbaar. Ook
verkrijgbaar met Zwitsers, Brits
en Scandinavisch profiel.
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Zorg voor
veiligheid
Bouwkundige beveiliging
Toegangscontrole
Montage en advies
24-uurs service
Onderhoud
Sleutelservice
Hang- en sluitwerk

Wiek de Laat Beveiliging BV
Mountbattenweg 13, 5466AX, Veghel
T 073-549 27 73
info@wiekdelaat.nl, www.wiekdelaat.nl

