TAF

De cilinder met de tijdelijke toegangs functie

TAF-cilinder | Vereenvoudigt uw
dagelijks werk
Een op en top mechanische oplossing die niet alleen regelt wie op welke
plaats bevoegd is, maar ook wanneer. Zo kunt u met de TAF-cilinder uw
huishoudelijke hulp, de hondenoppas of een monteur exclusief toegang
tot het huis verlenen, exact op het tijdstip dat u wenst en zolang u het
nodig vindt.

De voordelen op een rijtje
exclusieve toegangsrechten voor dienstverlenend personeel
op elk moment te activeren en te deactiveren
beschikbaar voor ICS-knopcilinders en dubbele profielcilinders
eenvoudige herkenning van de functie van de sleutels dankzij
de design sleutelkoppen

Priosleutel

Sleutel met omschakelfunctie.
Functioneert in de S- en de I-stand

Standaardsleutel

Functioneert in de S- en de I-stand

Servicesleutel

Functioneert enkel in de S-stand

Omschakelen
De cilinder kan met de priosleutel
in de gewenste stand worden gezet
Servicestand
Normale stand

Continue toegang
De kinderen kunnen de
deur altijd openmaken.

Beperkte toegang
Een derde persoon kan de
cilinder alleen in de S-stand
bedienen.

monteur |
Huishoudelijke hulp

Ouders

Kinderen

Toegang + omschakelen
Ouders hebben altijd toegang
en kunnen de cilinder
omschakelen.

De kleur maakt het verschil
Met de design sleutelkop markeert u perfect de drie verschillende
sleutelfuncties die met de TAF-cilinder gebruikt kunnen worden. In dit
voorbeeld verandert de rode sleutel de stand waarin de sleutel uit de
cilinder wordt genomen. De zwarte functioneert in elke stand en de
blauwe slechts gedurende bepaalde ingestelde tijden. Dit maakt uw
dagelijks werk kinderspel!
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Dreamteam | TAF-cilinder en
design sleutelkoppen
Alsof ze voor elkaar gemaakt zijn. De nieuwe design sleutelkoppen in
de kleuren zwart, blauw en rood en de TAF-cilinder. Want met de design
sleutelkoppen ziet u in een oogopslag welke sleutel waarvoor dient.
De perfecte hulp om uw dagelijks werk te organiseren.
Daarnaast is de TAF-cilinder ook verkrijgbaar met ICS-sleutels zonder
gekleurde sleutelkop.

