
Cisa Revolution Pro,Urban Alps Stealth, Defender Cisa 

Κατάλλθλθ για αντικατάςταςθ κλειδαριάσ τφπου χρθματοκιβωτίου Cisa, Mottura, Atra, 

Securemme, Potent, Tesio, αλλά και νζου τφπου με μικρό κλειδί που δεν είναι γραναηωτι. 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Κλειδαριά κυλίνδρου Cisa Revolution Pro 

 Κφλινδροσ υπεραςφαλείασ Urban Alps Stealth 

 Defender Cisa 

 

 



Κλειδαριά κυλίνδρου Cisa Revolution Pro 

Νζασ τεχνολογίασ κλειδαριά με καταπζλτθ (relock). Ο καταπζλτθσ είναι ζνα ςφςτθμα 

προςταςίασ που βρίςκεται εςωτερικά ςτθν κλειδαριά και λειτουργεί ωσ εξισ: 

Αν προςπακιςει κάποιοσ να παραβιάςει τθν πόρτα (και είναι κλειδωμζνθ) ο καταπζλτθσ 

πζφτει και μπλοκάρει τθν κλειδαριά. 

Ενεργοποιείται όταν αφαιρεκεί και ο κφλινδροσ από τθν κλειδαριά. 

 

Χαρακτηριςτικά: 

 Μθχανιςμόσ υψθλισ ακρίβειασ με γρανάηια, που δίνει το πλεονζκτθμα ςτθν κλειδαριά 

να λειτουργεί ακόρυβα 

 Συμβατι με όλουσ τουσ κυλίνδρουσ και τα defender τθσ αγοράσ 



 Σϊμα και κάλυμμα από ατςάλι , γλϊςςεσ κλειδϊματοσ από επινικελωμζνο ατςάλι και 

μζτωπο από επινικελωμζνο ατςάλι. 

Όταν ενεργοποιθκεί το (relock) θ κλειδαριά δεν ξεκλειδϊνει πλζον οφτε με το κλειδί τθσ, 

πρζπει να ζρκει επαγγελματίασ κλειδαράσ και ςυνικωσ χρειάηεται αντικατάςταςθ. 

 

Κφλινδροσ υπεραςφαλείασ Urban Alps Stealth 

Υψίςτθσ αςφάλειασ κφλινδροσ τελευταίασ τεχνολογίασ με τθν εγγφθςθ τθσ ελβετικισ 

εταιρείασ Urban Alps. 

 

Χαρακτηριςτικά: 

 Κφλινδροσ με αντιδιαρρθκτικοφσ πφρρουσ και κλειδί τιτανίου Stealth Key τθσ 

UrbanAlps. 

 Αντιδιαρρθκτικι προςταςία από ειδικό κράμα μετάλλων. 

 Η τεχνολογία αιχμισ Stealth μεταχειρίηεται τθ δφναμθ τθσ βιομθχανικισ εκτφπωςθσ 

μετάλλων 3D, παραδίδοντασ τθν φψιςτθ προςταςία αντιγραφισ κλειδιϊν! 

 Η δθμιουργία των κλειδιϊν είναι εφικτι μόνο ςτο εργοςτάςιο με τθν τεχνολογία τθσ 

αεροδιαςτθμικισ – χωρίσ άκοπα κλειδιά, χωρίσ θλεκτρονικά, χωρίσ μαγνιτεσ. 

 Αςφάλεια με απόκρυψθ τθσ κωδικοποίθςθσ. Κρυφι κωδικοποίθςθ για μοναδικι και 

υπερζχουςα προςταςία αντιγραφισ κλειδιοφ. 



 Πρωτοποριακά, hidden χαρακτθριςτικά αςφάλειασ. 

 

 

Defender Cisa 

 

 

 

Χαρακτηριςτικά: 

 Κφλινδροσ διπλισ λειτουργίασ (ο κφλινδροσ λειτουργεί ενϊ τα κλειδιά είναι 

τοποκετθμζνα ςε κάκε μια από τισ 2 πλευρζσ του). 



 Δφο ατςάλινεσ λάμεσ τοποκετθμζνεσ ςε όλο το μικοσ του κυλίνδρου που τον 

κακιςτοφν άκραυςτο ενιςχφοντασ ςε μζγιςτο βακμό τθν αντοχι του ςε πικανι 

διάρρθξθ. 

 Μετακινοφμενο κομμάτι πάνω ςτο κάκε κλειδί αυξάνοντασ τθν πικανότθτα 

αποκωδικοποίθςισ του. 

 Αντιγραφι κλειδιοφ μόνο από το εργοςτάςιο καταςκευισ του κυλίνδρου με χριςθ του 

κωδικοφ που βρίςκεται ςτθν ςφραγιςμζνθ κάρτα ιδιοκτθςίασ εντόσ τθσ ςυςκευαςίασ 

του και παράδοςθ απευκείασ ςτθν τοποκεςία του πελάτθ, 5 κλειδιά. 

 

 


