
KONTROLA DOSTĘPU 
NA DRZWIACH SZKLANYCH
Okucie z klamką C-lever-compact K6
Zamek Office MUNDUS

Połączenie nowoczesnego mechatronicznego

okucia C-lever-compact K6 z niezawodnym

zamkiem Office Mundus sprawiło iż kontrola

dostępu może być w bardzo prosty sposób

realizowana na drzwiach całoszklanych bez

zaburzania ich estetyki. Okucia dormakaba można

stosować w budynkach użyteczności publicznej,

biurach oraz wszystkich pomieszczeniach do

których osoby postronne nie powinny mieć

dostępu. Dzięki możliwości wyboru spośród

różnych form wykończenia powierzchni i klamek,

możliwe jest stworzenie własnej indywidualnej

wersji drzwi.
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Okucie C-lever-compact K6
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Zamek Office Mundus (11.840 LH, 11.845 RH)

• Zamek jednopunktowy do szkła hartowanego o grubości 8 lub 10mm

• Do drzwi jedno lub dwuskrzydłowych.

• Szerokość skrzydła do 1100 mm.

• Okucie zgodne z normą PN-EN 12209 zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej.

• Zamek posiada funkcję wyciszonej pracy zapadki.

• Pozytywne wyniki testów przeprowadzonych w niezależnym laboratorium: 500.000 cykli 

zapadki i 100.000 cykli rygla blokującego.

• Zamek produkowany w wariancie z rozetą dedykowany jest do okucia C-lever-compact.

Okucie mechatroniczne C-lever-compact K6

• Można je włączyć do systemów kontroli dostępu Kaba evolo smart, Kaba evolo, Kaba exos lub 

zaprogramować w prosty sposób za pomocą karty Master B.

• Technologie RFID: Legic, Mifare.

• Materiał: stal szlachetna/tworzywo.

• Zasilanie: baterie 1.5 V, AAA (zalecane litowe).

• Certyfikaty p.poż DIN 18273 testowane zgodnie z EN 1634-1 min. EI230-C (EI290-C); EN 179 

zgodnie z certyfikatem, klasa ochrony PN-EN 1906 class 0, klasa użycia EN 1906 class 3.

• Cykle działania: 60 000 cykli (certyfikacja w przygotowaniu).

Klamki:

• Klamka systemowa na okucie C-lever-compact K6:

➢ HA: E138F (EN 179)

➢ HD: E150F

➢ HL: E1400F

➢ HN: E1401F (EN 179)

• Klamka dormakaba OGRO na rozetę (osobne zamówienie).
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