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Opmeten van  
digitale cilinders

Slim bedienen, zonder sleutels
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Buitenmaat

Bevestigings-
schroef

Binnenmaat

Opmeten van de benodigde lengte  
van de cilinder.

Voorafgaand aan het bestellen van de cilinder 
moet eerst de benodigde cilinderlengte 
worden opgemeten. Er zijn een buiten- en 
een binnenmaat nodig. Er wordt gemeten 
met de duimstok of met het links afgebeelde 
sjabloon van de liniaal vanaf het midden van 
de bevestigingsschroef tot aan het einde van 
de afdekking. 

De cilinder is verkrijgbaar in stappen van 
5 mm. Bijvoorbeeld 35 of 40 mm. Het 
cilinderhuis moet zo uitgelijnd mogelijk tegen 
de deur aan liggen. Wanneer u buiten een 
lengte van 38 mm meet, kunt u het best een 
cilinder van 40 mm buitenlengte bestellen 
(mag maximaal 3 mm uitsteken).



Wanneer u de maten heeft,
kunt u de passende cilinder kiezen.

Deze digitale cilinder is in uiteenlopende 
varianten verkrijgbaar. Bijvoorbeeld als 
versie met toegangscontrole, voor deuren 
met meerpuntsvergrendeling of in een extra 
weerbestendige uitvoering.

Als halve cilinder is hij een goede optie voor het 
gebruik in bijv. garagedeuren, poorten of kluisjes.
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Typisch SimonsVoss

SimonsVoss, de pionier op het gebied van radio grafisch geregelde, 

draadloze sluittechniek biedt systeemoplossingen met een breed 

productgamma voor de vakgebieden MKB, middelgrote en grote 

bedrijven en publieke instellingen. SimonsVoss-sluitsystemen 

combineren intelligente funtionaliteit, hoge kwaliteit en bekroond 

design Made in Germany. 

SimonsVoss is een onderneming van de ALLEGION Group – een 

internationaal opererend netwerk op het gebied van beveiliging. 

Allegion is in ongeveer 130 landen over de hele wereld actief 

(www.allegion.com).
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