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Het nieuwe keersleutelsysteem is, dankzij twee bewegende discs in de sleutelpunt, bijzonder goed beschermd tegen ongeoorloofd kopiëren. Het complexe systeem – negen
verende vergrendelstiften en één blokkeerlijstvergrendeling – is ideaal voor situaties
waarin een zeer hoog veiligheidsniveau is gewenst, van eengezinswoningen tot grote
gebouwen. Bovendien heeft de ‘2 in 1’-variant , voor bij een verloren sleutel, een meegeleverde omcodeerset waarmee u in een handomdraai een nieuwe sluiting creëert. De
verloren sleutel past niet meer op uw cilinder(s). De ix TwinStar® is voor patent aangemeld bij het Europese patentbureau.

De DOM TwinStar SKG*** veiligheidscilinders met “2-1”-systeem . Waarschijnlijk
het beste door DOM sleutel puntgeboorde systeem ooit gefabriceerd met als grote
voorbeeld de succesvolle DOM ix Saturn. Koop deze cilinder wel steeds in
MODulaire uitvoering omwille van zijn bijkomende afbreekbeveiliging. Zonder de
MODulaire uitvoering geen SKG-certificeering.
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Voordelen
 SLEUTEL INCLUSIEF BEWEEGLIJKE DUBBELE DISC - BESCHERMD PATENT
 ZEER HOGE TECHNISCHE SLEUTELKOPIEERBEVEILIGING

De innovatieve, bewegende discs in de sleutelpunt voorkomen dat sleutels ongeoorloofd worden gekopieerd.
 SLEUTEL VAN HOOGWAARDIG MATERIAAL

De sleutel wordt gemaakt van hoogwaardig en duurzaam nieuwzilver.
 SLEUTELLENGTE IS GESCHIKT VOOR GANGBARE VEILIGHEIDSBESLAGEN
 HOGE MANIPULATIEBEVEILIGING

Door de 22-voudige verificatie van de sluitbevoegdheid per sleutel is het vrijwel onmogelijk om de cilinder te
manipuleren.
 HOGE BOORBEVEILIGING

Het systeem is reeds in de standaard versie voorzien van diverse boorbeschermingsstiften. Optioneel kan de
cilinder worden voorzien van een verhoogde boorbeveiliging en voldoet zodoende ook aan de hoogste eisen
conform EN1303, VdS en SKG.
 SKG3 CERTIFICERING
 2-IN-1 OMCODEREN MOGELIJK, OOK IN SLUITSYSTEMEN

Bij verlies van de hoofdsleutel kan de code worden gewijzigd met een tweede sleutelset.
 SPECIALE VARIANT VOOR WONINGEN MET HOGE VEILIGHEIDSEISEN

Beschikbaar als gelijksluitende set (SKG3, MODULAIR)
- Variant 1: 6 sleutels
- Variant 2: 2 x 3 sleutels, 2-in-1 omcodeerbaar
 VEILIGHEIDSCERTIFICAAT WORDT MEEGELEVERD
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NIEUW DESIGN VAN DE SLEUTELKOP
LANGE HALS VOOR TOEPASSING IN MODERN VEILIGHEIDSBESLAG
COMPLEXE CODERING IN DE KEERSLEUTEL
TWEE ONAFHANKELIJK BEWEGENDE DISCS
SPERELEMENT VOOR DE DISCS
ANTI-SLAG- & ANTI-INBRAAKSTIFTEN
BEVEILIGING/VERHOOGDE BOORBEVEILIGING
10 PROFIELSTIFTEN
11 STIFTEN
BEWEGEND VERGRENDELINGSELEMENT VOOR DE DISCS

Op Youtube kan u een mooie DOM-presentatie bekijken over de werking van deze DOM ix TwinStar® veiligheidscilinder op :
https://youtu.be/oD2qzuNLOkY
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2 in 1 – Eén cilinder, twee sleutelsets. Wat betekent dit?
Sleutel verloren? Dat is niet zo erg!
Dochter, zoon, buurman, schoonmaakster – door iedere extra huissleutel stijgt het risico
dat er een sleutel verloren raakt. Wat moet u doen, als u niet zeker weet, of een sleutel
daadwerkelijk verloren is of als u het overzicht heeft verloren, over wie er nu wel en
geen sleutel heeft? Gelijk het hele slot vervangen? DOM heeft hiervoor een duidelijk
eenvoudigere oplossing in het assortiment: het 2in1 systeem.

Zo werkt het
Als u een sleutel kwijt bent of heeft verloren, of als een sleutel werd gestolen, codeert u de cilinder gewoon opnieuw: DOM sluitsystemen met 2in1-functie zijn af fabriek voorbereid voor een tweede sluiting, die u zelf indien
nodig in een mum van tijd kunt omzetten. Een 360°-draaiing in de cilinder met de tweede sleutel activeert automatisch de nieuwe sluiting. De oude sleutels verliezen hun autorisatie en u kunt zich weer absoluut veilig voelen.

We adviseren onze particuliere klanten ook om steeds te opteren voor een zogenaamde “nood-en gevarenfunctie”. (Ook wel in het vakjargon T-koppeling genoemd). Als deze functie geïntegreerd zit in uw veiligheidscilinder,
dan kan u nog steeds van buiten uit de deur openen, ook al steekt er binnen nog een sleutel op het slot. Dat
komt vrij vaak voor bij plots toegevallen deuren. Bijna de helft van noodinterventies van onze slotenmaker bestaat uit het openen van dergelijke achter de rug toegevallen deuren. De eigenaar van de deur heeft wel ergens
een reserve sleutel, maar kan toch de deur niet openen omdat er binnen op het slot nog een sleutel zit. Een simpele T-koppeling vermijdt dit en vermijdt vooral dure interventiekosten.
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SECURITY-Tools bvba adviseert zijn klanten DOM veiligheidscilinders omwille van de kwaliteit van
deze producten en de klantenservice van de fabrikant DOM en zijn Belgische invoerder.
SECURITY TOOLS bvba
Industriepark E17/3
Mosten 13
B-9160 Lokeren - België
Tel + 32 (0)9 395 20 35

Onderhoudsinstructies
Het wordt wel eens vergeten, maar alle DOM cilinders dienen bij normale gebruiks- en weersinvloeden 1x per
jaar met de DOM Service Pen te worden gesmeerd. DOM Service Pen is verkrijgbaar bij uw DOM speciaalzaak.
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