
Gepatenteerd keersleutelsysteem d.m.v.merkpatent. Het profiel vormt de lettercombinatie MLS welke door

sleutelsysteem voorzien van extreme boor- en breekbescherming. Door de speciale (gepatenteerde)
Widia pantser ringen wordt de kern van de cilinder beschermd tegen inbreekgeweld. Deze cilinders worden
toegepast in het hogere woningbouwsegment, villa’s, utiliteitsbouw,
kluizen en hoogbeveiligde ruimten.

Technische specificaties

: LOGO
Norm : Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 —EN1303
Profiel : LOGO,MLS®Merkpatent
Systeem : Keersleutel met 10 stiften techniek
Permutaties : 1.880.000
Modellen : D C — HC — K C
Toepassing : Mono-, en kleine hoofdsleutelsystemen
Sleutels : 3 stuks (nieuw zilver)

voorzien van code nummer en sleutelcertificaat
Kopieerbescherming : Ja, merkpatent MLS®, alleen op vertoon van sleutelcertificaat

met code-registratie op naam
Keurmerk : SKG**® , KOMO nummer 408.322.01-02

LOGO Profiel Cilinders

K  E  E  R  S  L  E  U  T  E  L

Mauer® als merkpatent is geregistreerd. Dit patent is dan ook oneindig. Net als de Elite2A is dit keer-

Kerntrek beveiliging tot een belasting van 880 KG
Kernbreek beveiliging ±25 Nm.
Anti boorbescherming met  unieke hardmetalen ring rond de kern.(pat.pending) en hardmetalen stiften in cilinderhuis.
Aftastbeveiliging door 2 maal overlapping van het sleutelprofiel en speciale "tuimel-stiften"
Duurzaamheid getest op > 100.000 maal openen en sluiten van cilinder.
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De Mauer cilinders hebben bovengenoemd Keurmerk met

glans behaald o.a. door de volgende voorzieningen:

! ! ! !
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SKG normen

Inbraakwerende producten worden met de
onderstaande SKG-symbolen aangegeven.
De "Stichting Kwaliteit Gevelbouw"(SKG)
is een onafhankelijke instantie, die toezicht houdt
op beveiligingsproducten qua sterkte en duurzaam-
heid zodat deze voldoen aan de eisen volgens
de desbetreffende Nederlandse norm NEN5089
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=zwaar inbraakwerend
product

=extra zwaar inbraakwerend

=standaard inbraakwerend
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