
Technische specificaties

Type : New Wave 4

Norm : Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 — EN1303

Profiel : NW4

Systeem : Keersleutel met 10 stiften en 4 wave techniek

Permutaties : >20.000.000

Modellen : DC — HC — KC

Toepassing : Mono-, centraal-, hoofd- en generale hoofdsystemen

Sleutels : 3 stuks (nieuw zilver)

voorzien van code nummer en sleutelcertificaat

Kopieerbescherming : Ja, organisatorisch, alleen op vertoon van sleutelcertificaat met 

code-registratie op  naam

Keurmerk : SKG*** , KOMO
®

nummer 408.323.01-02

Kerntrek beveiliging > 1500 Kg 

Kernbreek beveiliging >30 Nm, Boorbelemmering >10 min.

Rollen, zijboringen en wormvormige groeven in de sleutel en lamellen en actieve pallen in de cilinder zorgen voor optimale veiligheid.

Speciale 2-delige meenemer/sluitneus welke tegenover liggende cilinderkernen verbindt en vastklemt.
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New Wave 4 Profiel Cilinders

De Mauer cilinders hebben bovengenoemd Keurmerk met 

glans behaald o.a. door de volgende voorzieningen:
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De New Wave 4: met 4-voudige beveiliging. Een hoogwaardige mechanische cilinder 
die o.a. toepasbaar is in grotere sluitsystemen waar extra veiligheid gevraagd wordt. 
Deze cilinder heeft een tweedelige meenemer als unieke feature. Deze meenemer overbrugt 
het montagegat en daarmee kan de cilinder bij dit punt niet afbreken. 
Mede hierdoor heeft de New Wave 4-cilinder een 3-sterren SKG® kwalificatie.

Duurzaamheid getest op > 100.000 maal openen en sluiten van cilinder.4

SKG normen

Inbraakwerende producten worden met de

onderstaande SKG-symbolen aangegeven.

De "Stichting Kwaliteit Gevelbouw" (SKG) 

is een onafhankelijke instantie, die toezicht  houdt

op beveiligingsproducten qua sterkte en duurzaam-

heid zodat deze voldoen aan de eisen volgens

de desbetreffende Nederlandse norm NEN5089
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=extra zwaar inbraakwerend

=standaard inbraakwerend
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