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Brondool systeem WD - B

Locking Solutions

Verticaal keersleutelsysteem met groot
bedieningscomfort en technische
kopieerbeveiliging
Veiligheid zonder compromis



Innovatieve verticale sluitsysteemtechnologie met
gepatenteerde beveiliging

Het nieuwe Brondool systeem WD - B is een verticaal keersleutelsysteem met een grote sluitnauwkeurigheid.
Het systeem is zodanig ontworpen dat de functie-eisen van grote en complexe HS- / GHS-sluitsystemen
gerealiseerd kunnen worden. Speciaal voor de luxere utiliteitsbouw voldoet dit systeem aan de complexe eisen
die in een gebouw aan de organisatie, het bedieningscomfort, de rendabiliteit en natuurlijk aan de veiligheid worden
gesteld.
Het systeem WD - B biedt naast de actieve beveiliging tegen kopiëren, manipuleren en inbraakpogingen, een
wettelijke patent bescherming op de sleutelgeometrie. Met de combinatie van wettelijke patentbescherming en
technische kopieerbeveiliging is uw investering op lange termijn gegarandeerd.

[1] Actieve blokkeerbalk met groter Blokkeervlak

[2] Actieve blokkeerelementen op een tweede niveau

[3] Meervoudig paracentrisch profiel ter bescherming tegen de “
slagpick”methode

[4] Boor- en uittrekbeveiliging in de kern en behuizing (optioneel)

[5] Behuizingsstiften (geveerd)

Voor een effectieve technische kopieerbeveiliging tegen het kopië ren van de sleutels zorgt het actief
afgetaste dubbelterugwijkende sleutelprofiel, dat met huidige conventionele kopieerapparaten niet kan worden
nagemaakt.
Met een geveerde zijdelingse aftaststift wordt afgetast of een profielrib aanwezig is. Bovendien beschikt het
systeem al in de standaarduitvoering over een bescherming tegen de “slagpick” methode.
Het keersleutelsysteem beschikt over een meervoudig paracentrisch profiel en biedt zo een effectieve
bescherming tegen de kerntrekmethode. Met variabele profielvarianten kan een gebouw in functionele
gedeelten worden opgesplitst. Sleutels zonder toegangsrechten kunnen niet eens in de cilinder worden
gestoken.



Brondool systeem WD - B conform DIN 18252/EN 1303

Optimale sluitzekerheid

Het sluitsysteem WD - B beschikt per cilinderzijde op het eerste niveau over 5 of 6 permutatie stiften. Op het
tweede niveau, onder een hoek van 90 , een blokkeerbalk met 6 actieve blokkeerelementen. Tot maximaal 4
horizontaal geleide aftaststiften in de cilinderkern scannen de zijdelingse insnijding van het sleutelprofiel af.
Bij het draaien van de sleutel worden bij 90°geveerde elementen in de hoogte afgesteld zodat bij gebruik van
de juiste sleutel vrije ruimte ontstaat voor de blokkeerbalk.

Geïntegreerde basisbescherming tegen uitboren

Alle cilinders uit het systeem WD - B zijn standaard voorzien van een basisbescherming tegen uitboren. Het
boren wordt bemoeilijkt doordat verschillende materialen worden gebruikt, waaronder geharde kern- en
behuizingsstiften. Minimaal é é n behuizingsstift en alle kernstiften zijn van gehard staal. Getrapte
blokkeerstiften, die bij een uitboorpoging kantelen, voorkomen dat de cilinder zo kan worden geopend.

Toegepaste blokkeerbalktechnologie

De blokkeerwerking wordt door de toegepaste blokkeerbalk veel groter.

Stabiele nieuwzilveren sleutel

De door een productdesigner ontwikkelde sleutel overtuigt zowel door een harmonische vorm als ook door een
groot bedienings- comfort. De vormgeving van de sleutelpunt en de geometrie van de insnijdingen zorgen
ervoor dat de sleutel gemakkelijk ingevoerd kan worden. De verticale sleutelgeleiding vertoont het bekende
bedieningsgemak. Met de grote sleutelgreep kunnen grote krachten worden overgebracht. Zo is het
sluitsysteem met name geschikt voor moderne en goed geïsoleerde deuren en ook voor personen met een
beperkte handfunctie. De minimaal 14 mm lange sleutelhals is afgestemd op het in de handel verkrijgbare
veiligheidsbeslag met cilinderafdekking. Security Card Uitbreidingen van het systeem WD - B zijn uitsluitend
mogelijk op vertoon van het meegeleverde veiligheidscertificaat.

[6] Geoptimaliseerde sleutelpunt voor een precieze en
comfortabele sleutelgeleiding

[ 7] Technische kopieerbescherming door een actief afgetast
dubbel terugwijkend sleutelprofiel

[8] Actieve aftasting van de zijdelingse insnijding Goed in de hand
liggende sleutel Hoogwaardige uitstraling

[9] Goed in de hand liggende sleutel
[10] Hoogwaardige uitstraling



Extra’s en opties

• Modulaire uitvoering mogelijk
Profielcilinders in het systeem WD  B 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 desbetre en de deur worden aangepast,
waardoor een tijd- en kostenbesparing wordt behaald.

• 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.

• Dubbele, halve en knopcilinders zijn ook leverbaar
als SKGgecertificeerde cilinders in de klassen
SKG® ** en SKG® ***

• Geregistreerde individuele monosluiting (profiel RW)
leverbaar in de klassen SKG® ** [boorbelemmering]
en SKG® *** [boorbelemmering en kerntrekbeveiliging]

• Zeewaterbestendig

• Slijtvaste uitvoering

• Kleuren
De cilinders zijn in een groot aantal kleuren leverbaar,
desgewenst ook verschillend gekleurde cilinderhelften
in modulaire uitvoering.

• Sleutelkapjes verkrijgbaar in de kleuren:

Zwart, Wit, Oranje, Rood, Geel, Groen, Blauw,
Grijs, Bruin en Paars

• Meubel-/speciaalcilinders

Met het systeem WD - B kunnen ook meubel- en
speciale cilinders



Dubbele profielcilinder

Messing mat vernikkeld

Dubbele profielcilinder

Messing mat vernikkeld

Met nood- en gevarenfunctie

Beide zijden sleutelbediend

Dubbele profielcilinder met vrijloop
Messing mat vernikkeld Voor
tandwielbediende meerpuntsver-
grendeling met anti-paniekfunctie

Halve profielcilinder
Messing mat vernikkeld
Meenemer 12-voudig verstelbaar

Keuze aan modellen conform DIN 18252/EN 1303

Knopprofielcilinder

Messing mat vernikkeld
Eén zijde sleutelbediend, andere
zijde aluminium knop, F1, diverse
knopvormen verkrijgbaar
(afgebeeld vorm H)

Automatencilinder

Messing gepolijst vernikkeld
Sluitbeweging 90º
Sluitweg naar keuze
Cilinderlengte 25 mm

Hangslot

Beugel RVS
Breedte huis 58 mm, hoogte 50
mm Zonder sluitdwang
Beugelhoogte 35 mm (standaard)

Dubbele profielcilinder,
Zwitsers profiel

Messing mat vernikkeld
5 stiften: 31,5 mm/31,5 mm
6 stiften: 35,5 mm/35,5 mm

Dubbele profielcilinder

Messing mat vernikkeld Eé
n zijde sleutelbediend,
Andere zijde blind

Basislengten voor profielcilinders:
6 stiften: 31,5 / 31,5 mm

Van de artikelen zijn meerdere varianten
verkrijgbaar.


