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Κιεηδαξηά Tandeo C 600 

Με απηόκαην κεραληθό θιείδωκα 
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DoorSafe Tandeo 

Γεληθή πεξηγξαθή 

Με απιό θιείζηκν ηεο πόξηαο, ε θιεηδαξηά Tandeo θιεηδώλεη απηόκαηα 

ηελ πόξηα ζαο ζε ηξία ζεκεία.  
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Πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο: 

  Αζθάιεηα – Η πόξηα παξακέλεη πάληα   

θιεηδωκέλε ζε ηξία ζεκεία  

  Άλεζε – Η πόξηα δελ ρξεηάδεηαη λα θιεηδωζεί 

ρεηξνθίλεηα  

  Κόζηνο – Λόγω ηνπ απηόκαηνπ κεραληθνύ 

θιεηδώκαηνο, δηαηίζεηαη ζε πνιύ  πξνζηηή ηηκή 

  Τερληθή – Γηαηεξεί ην θύιιν ζε ζηαζεξή ζέζε ζε 

ζρέζε κε ηελ θάζα κε επηηξέπνληαο νπνηαδήπνηε 

ζηξέβιωζε ηνπ.   
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Έμππλν ζύζηεκα δίδπκνπ θιεηδώκαηνο  ‘2 ζε 1’ 
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DoorSafe Tandeo 

Πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

Απηόκαηνη πύξνη „2 ζε 1“ 

  20 mm ην κήθνο ηνπ απηόκαηνπ πύξνπ 

  Δύθνιν θιείδωκα κέζω ηνπ απηόκαηνπ 

πύξνπ 

  Γηαζθαιίδεη ην θιείδωκα ηεο πόξηαο κε 

απόιπηε βεβαηόηεηα, γεγνλόο πνπ δελ 

δηαθξίλεηαη ζε παξόκνηα αληαγωληζηηθά 

πξνϊόληα. 

  Καηάιιειε γηα πόξηεο κε δεμηό/αξηζηεξό 

άλνηγκα 

  Απηόκαην θιείδωκα ζε ηξία ζεκεία, κε ην 

απιό θιείζηκν  ηεο πόξηαο. 
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DoorSafe Tandeo 

Πεξηγξαθή δίδπκνπ θιεηδώκαηνο 

Απηόκαηνη πύξνη „2 ζε 1“ 

 Απηόκαην δίδπκν θιείζηξν 

 Δλζωκαηωκέλνο κεραληζκόο  

 απειεπζέξωζεο πύξνπ θιεηδώκαηνο 

 Απηόκαηνο πύξνο θιεηδώκαηνο 

 Σεκείν αιιαγήο θνξάο δεμηά/αξηζηεξά 

 Δληζρπκέλε αληηδηαξξεθηηθή πξνζηαζία 
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DoorSafe Tandeo 

Αλάιπζε δηαζηάζεωλ ηνπ δίδπκνπ θιείζηξνπ 
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Βαζηθή θιεηδαξηά 
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DoorSafe Tandeo 

Πιενλεθηήκαηα βαζηθήο θιεηδαξηάο  

 

  Ο θύιηλδξνο αζθαιείαο κπινθάξεη ηόζν ηελ 

γιώζζα ηεο θιεηδαξηάο όζν θαη ηα δίδπκα 

απηόκαηα θιεηδώκαηα 

  360° πεξηζηξνθή θιεηδηνύ 

  20 mm ην κήθνο ηεο γιώζζαο ηεο θιεηδαξηάο 

2 



9 Juli 2008 / BKPM / FB 47-1 

DoorSafe Tandeo 

Πεξηγξαθή βαζηθήο θιεηδαξηάο  

 Αιιαγή θνξάο γιώζζαο ρωξίο εξγαιεία  

  Γπλαηόηεηα ζηαζεξνπνίεζεο ξνδέηαο ζε όια 

 ηα κεγέζε θέληξν ρεξνπιηνύ  

 Θέζεηο (αλνίγκαηα) γηα βίδεο  

 πόκνινπ   

 Αηζάιηλε γιώζζα αζθαιείαο 

 360° πεξηζηξνθή θιεηδηνύ 
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DoorSafe Tandeo 

Αλάιπζε δηαζηάζεωλ βαζηθήο θιεηδαξηάο 

2 

20 mm ην κήθνο ηεο γιώζζαο ηεο 

θιεηδαξηάο ζε όια ηα κεγέζε θέληξνπ 

ρεξνπιηνύ 

 

Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ξνδέηαο 

αζθαιείαο, κε βίδωκα από ηελ 

εζωηεξηθή πιεπξά  
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Δθδόζεηο 

Δμαξηήκαηα θάζαο 
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DoorSafe Tandeo 

Πεξηγξαθή εθδόζεωλ  

Γπλαηέο εθδόζεηο:  

 Κέληξν ρεξνπιηνύ: 35, 40, 45, 50, 55 ,60 mm 

 Απόζηαζε ρεξνπιηνύ-θπιίλδξνπ: 85 θαη 92 mm 

 Καξέ ρεξνπιηνύ: 8 θαη 10 mm 

 Λάκα ( θνύηειν ) θιεηδαξηάο: 3x16, 3x20 mm,U 3x24 mm 

 Θέζεηο θιεηδώκαηνο κε βάζε ηα ζπζηήκαηα : V02/03 
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DoorSafe Tandeo 

Πεξηγξαθή αληηθξηζκάηωλ  

 

Όια ηα αληηθξίζκαηα είλαη ξπζκηδόκελα  

Υπάξρνπλ δηαζέζηκα αληηθξίζκαηα γηα όια ηα    

ζπλζεηηθά ( PVC )πξνθίι θαζώο επίζεο θαη 

γηα πξνθίι αινπκηλίνπ γηα πεξηκεηξηθό 

κεραληζκό   

Δπίζεο ππάξρνπλ αληηθξίζκαηα γηα όιεο ηηο 

παξαιιαγέο μύιηλωλ πνξηώλ 
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