
SİLİNDİRLER
CYLINDERS

Silindir topuzunun hareketini sağ ve sol yöne 
çevrimini kısıtlayan ayar yuvası.

Adjustment holes for restricting the rotation of 
cylinder thumbturn in right or left direction.

 164 CG
STANDART SINIF SİLİNDİRİ
STANDARD CYLINDER WITH CLASSROOM FUNCTION

Sınıf Silindiri: 
1. Topuzlu ve standart anahtarlıdır, anahtarla dışarıdan kilitlenip açılmaktadır.
2. Topuz tarafından tutulsa (bloke edilse) dahi, anahtar ile dışarıdan açılabilmektedir.
3. İçeriden topuz ile kilitleme yapmamakta, yalnızca açma yapabilmektedir.
4. Kapının sağ-sol olmasına göre, topuz tarafında bulunan pim yay vida setinin yeri değiştirilerek, ayarlanabilir. 
Opsiyonel (Kavrama Silindiri): 
1. Ürün, topuz tarafında bulunan pim, yay, vida seti tamamen sökülerek kavrama silindiri özelliği kazanmaktadır. Bu özellikle, topuz tarafından hem açma 
hem de kilitleme yapılabilmektedir.
2. Ürün, topuz tarafından tutulsa (bloke edilse) dahi, anahtar ile, ön taraftan açılabilmektedir. 

Classroom Cylinder: 
1. With a thumbturn on single side is functioned by a Kale standard key. One way access for locking /unlocking is provided only from outside. 
2. Can still be unlocked with the key from outside even the thumbturn inside is held (or blocked) for interference. 
3. Prevents locking with the thumbturn from inside. Thumbturn can only unlock the door. 
4. Can be adjusted according to the door direction by switching the set of pin, spring and screw on the thumbturn side. 
Anti Barricade Cylinder (Optional): 
1. The product can have a clutch function by disassembling the set of pin, spring and screw on the thumbturn side. This function allows the thumbturn for 
both locking/unlocking. 
2. Can still be unlocked with the key from outside even the thumbturn inside is held (or blocked) for interference.
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Kod 
Code 164 CG

Birim Ağırlığı 
Unit Weight 300 g (+)

Koli İçi Adedi
Pieces Per Carton Box 12

Koli Ölçüsü 
Carton Box Dimension 10,9x15,4x12,1 cm

Koli Ağırlığı 
Carton Box Weight 3.386 g (+)


