M-LOCK ile
RÖGAR KAPAKLARININ, BAKIR VE FİBER-OPTİK KABLOLARIN
HIRSIZLIKLARA KARŞI GÜVENLİĞİ ARTTIRIN...
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çalınmasına karşı profesyonel çözüm...

ÖZELLİKLERİ
Herhangi bir rögar kapağını sabitlemek ve kablo hırsızlığını önlemek için tasarlanan yeni M-LOCK sistemi ,
geometrisi ve çapları ve kaliteleri sayesinde telefon kablo hırsızlığı veya bakır kablo hırsızlığını engeller.
ABD ve bazı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere birçok yerde kurulu olan patentli ve yenilikçi bir üründür.
Madrid'deki ASCO, BANDELLOS, Almaraz Cáceres ve Trillo gibi nükleer santraller ve birçok belediye'ye ait
rögar kapakların, bakır ve fiber-optik kabloların hırsızlarca çalınmasını engeller.
Aynı zamanda 100.000 adetten daha büyük siparişleriniz için benzersiz anahtarlar ve vidalar üretebiliriz,
bu şekilde benzersiz bir anahtar ve vida sistemine sahip olursunuz. (Sadece size özel anahtar ve vidalama )
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Kablo hırsızlığına karşı güvenliği artırın.
Araçların geçişi sırasında rögar kapaklarının sesini en aza indirir.
Kanalizasyona yetkisiz erişimi önleyerek olası terör saldırılarına karşı güvenliği arttırır.
Yoldaki Rögar kapaklarının çalınmasını engellediğinden dolayı oluşacak kazaları da engeller.
Lamba direkleri, banklar vb. Gibi sokak mobilyalarını korur.
Elektrik panoları ve sayaçlarını korur.
Kutuları koruyun: telekomünikasyon, elektrik ve sanitasyon, Menholleri ve kuyuları korur.

MODELLER

KORUMA SEVİYESİ

ÖLÇÜLER

AISI-304 Paslanmaz Çelik

Yoğun ve aşırı Trafik

70 / 100 / 130 / 150mm

Yüksek dirençli PoliPropilen
(AISI-304 Paslanmaz Çelik destekli)

Orta dereceli Trafik

100 / 130 / 150mm

Yüksek dirençli PoliPropilen
(Galvaniz Çelik destekli)

Az Trafik ve yürüme yolları

100 / 130 / 150mm
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1- M-LOCK'u montaj için rögar kapağının çerçevesindeki en düz alanı bulun. Düzgün değilse; dış yüzey, kapağın
seviyesine ulaşıncaya kadar çimento ile seviye düzlemek gerekli olabilir.
2- Rögar Kapağı menteşeli ise, açıklığın yanına sadece bir M-LOCK yerleştirilecektir. Menteşeye sahip değilse,
2 ila 4 arası M-LOCK monte edilmesi gerekir.
3- Rögar kapağının + çerçevesini koruyacak contanın (70mm, 100mm, 130mm, 150mm) boyutunu seçin.
4- Beton için 25 mm'lik bir matkap ucu kullanarak dikey olarak delme ile başlıyoruz, yaklaşık 100mm
derinliğine kadar deliyoruz.
5- Deliğin temiz kalması için oluşan tozu yok edin ve yapıştırma malzemesiyle doldurun.
6- Kimyasal dübel ve Kompozit ankraj kartuşları kullanınız.

7- Kendinden tesviye ankrajlı çimento tipi Sikadur 42 döküm harcı uygulayın.
8- Özel bağlantı elemanımızı (12mm x 80mm uzunluğunda) döküm harcına monte ediniz.
9- Birleştirme malzemesi, hapsedilen tıpa parçası ile kapatıldıktan sonra, sentetik conta ile nemin girmesini
önlemek için deliğin üzerine yerleştirin ve bunun üstüne, seçilen boyuttaki M-lock monte ediniz.Sonra 12mm
genişlikte x 100mm uzunluğundaki vidayı kullanarak sıkmaya başlayın.
10- Özel üç uçlu anahtarımız ile tavsiye edilen 44Nm'lik sıkma torkuyla sıkınız. Üç uçlu özel anahtar, İngiliz
anahtarı veya tork anahtarı kullanılmalıdır.
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