
TAF
Cylinder med ”Temporary Access Function”
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TAF-cylinder | Underlättar din vardag
En helt mekanisk lösning som inte bara reglerar vem som ska ha

behörighet till en cylinder utan även när. Med TAF-cylindern kan du 

tilldela din städhjälp, hundvakt eller servicetekniker tillträdesbehörigheter 

– när och hur länge du vill. 

Dina fördelar i översikt

  Exklusiva tillträdesbehörigheter för exempelvis servicepersonal

  Cylindern kan aktiveras och avaktiveras när som helst

  Kan fås i systemet ICS

  Design-nycklarna gör det enkelt att 

  skilja mellan olika nyckelfunktioner

OVAL

RUND



Masternyckel
Nyckel med omställningsfunktion
låser i S- och I-position

Standardnyckel
Låser i S- och I-position

Servicenyckel
Låser endast i S-position

Omkoppling
Med hjälp av masternyckeln

 kan cylindern ställas
i önskad position

Normalposition I

Position S



Begränsat tillträde
En tredje person kan

endast använda cylindern i 
S-positionen.

Tillträde + omställning
Föräldrar har alltid tillträde 
och kan ställa om cylindern.

Permanent tillträde
Barn kan alltid

öppna dörrarna.

Färgen gör skillnaden
Med design-nycklarna kan du på ett enkelt sätt skilja mellan de tre

olika nyckelfunktionerna som används i TAF-cylindern. I vårt exempel 

ändrar den röda nyckeln cylinderns öppningsposition, den röda nyckeln 

kan dessutom precis som den svarta nyckeln alltid manövrera denna 

cylinder, medan den blå nyckeln endast kan använda cylindern vid

valda tillfällen. Gör vardagen lekande lätt.
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Dreamteam | TAF-cylinder
och design-nyckel
TAF-cylindern(service) och nya design-nycklarna i färgerna svart, blått 

och rött är som gjorda för varanda. Med de nya design-nycklarna ser

du direkt vilken nyckel som passar till vilket lås. Det är det perfekta

hjälpmedlet för bättre översikt i vardagen. 

Givetvis kan TAF-cylindern även fås med ICS-nycklar utan färgat hölje.
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