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A SHERLOCK biztonsagi ajtó a legegyszerUbb gyãrtott
modell. AZ egesz alto fémböl készült dupla kapenyes
szerkezertel, hosszirinyb és keresztirãnyü acél rnerevitökkel,
amelyek magas statikal Os dinamikai szilárdságot
biztositanak az ajtónál. Az ajtO belsö tere ha- és zajszigetelesi
tulajdonsagokkal rendelkezö anyagokkal (hungarocell,
Uveggyapot ) van kitoltve. Az ajtO also része re(tett fábOl
készü(t préseléssel van ell.tva, az ajtOnak a padlO egyenletlen
vagy kiemelkedô feluletéhez valO igazodasahoz. Az ajtO
a védeti terbe valO nyitásra van legyãrtva és certifikâlva és
a védett têrböl kinyitásra. A zárás horoggal eUátott bztonsagi
zárral van megoldva Os három passziv csappal az atO
pantjanak az oldalán, A biztonsági betét használatánál és
a biztonsagi cilindernél ( mindegyik azonos, vagy rnagasabb
biztonsági osztallyal rendelkezO certifikatummal) kompakt
mechanikus zár kepzadik amely az ellenllO képességevel
nagy mértékben meghaladja a hagyomanyos lakás ajtOk
szerkezetét. A biztonsàgot tovbbá nagy mértékben nOvelni
lehet pot biztonsagi zár hozzáadásával, egesz fe101etet átlogO
kOtOrOddal, vagy tdbbpontos kdtOrOd zärral. Az Fl ajto ezek
hasznlata nélkül is az 1 biztonsagi osztályban certifikáltak
az ENV 1627 szerint (alapvetO biztonságvédelmi
szint).A MABISZ ajánlsában meghatrozott következO
kavetelmenyek
Az Fl model a teljesköffl mechanikal védelem kialakitására
alkalmas, valamint megfelel az MSZ ENV 1627 Os 1630
magyar szabvanyok szerint a 2. osztályra elOirt biztonsági
kOvetelményeknek (3 perces ellenãllãs).
A standard Ieluleti megmunkálas mindkét oldalon egyforma,
laminalt deszka fa imitáciOval nyolc külOnbözO rajzolat és
szlnváltozat kiválasztásának a lehetosegevel.
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A SHERLOCK biztonsagi ajtOk ez a modelije egy alapvetö
gyártott modell. BelsO zarãsi rendszerrel van elltva. Az egesz
alto fémbol készült dupla kOpenyes szerkezettel, hosszirãnyCs
és keresztirányU acél merevltOkkel, amelyek magas statikai és
dinamikai szilardsagot biztosltanak az ajtOnál. Az ajtO belsO
tere ho- és zajszgetelesi tulajdonsagokkal rendelkezO
anyagokkal ( hungarocell, üveggyapot) van kitdltve. Az ajtO
alsO része rejtett fábOl készült préselessel van ellãtva, az
ajtOnak a padlo egyenletlen vagy kiemelkedO felUletéhez valO
igazodasához. Az ajtO a védett térbe valo nyitasra van
legyartva és certifikálva es az védett térbOl valO kinyitásra.
A zârás négy pontos belso aktiv zarO rendszerrel biziositon
(kOzponti betettel kezelt) és három passziv csappal az ajtO
pantjãnak az oldalãn. A biztonsági betet használatanál es
a biztonsgi kovácsolás használatánál ( mindegyik azonos,
vagy magasabb biztonsági osztállyal rendelkezO
certifikátummal), kompakt mechanikus zár kepzadik amely az
ellenillO kepességevel nagy mértékben meghaladja
a hagyomanyos fabol keszUlt ajtOk szerkezetét. A biztonsagot
toväbba nagy mertékben nOvelni lehet pot biztonsâgi zár
hozzáadasával. Ennek a használata nélkUl is az F2 ajtOt a 2
biztonsagi osztalyba lehet sorolni az ENV 1627 szerint
kielegitO védelmi szint).
A MABISZ ajánlãsãban meghatarozott kOvetkezO
kovetelmenyek:
Az F2 model a teljeskOrO mechanikai védelem kialakitásãra
alkalmas, valamint megfelel az MSZ ENV 1627 és 1630
magyar szabvanyok szerint a 2. osztályra elOirt biztonsgi
kOvetelményeknek (3 perces ellenállãs).
A standard feluleti megmunkálás mindkét oldalon egyfornia,
laminaR deszka fa imitacioval nyolc kUlOnbOzO rajzolat és
szinváltozat kiválasztasának a lehetOségevel


