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Artikelindex – 3

Octro 1
VS / GS

8271(M)

enkele cilinder 22 mm profiel
Toepassingen:
Voor bijvoorbeeld deuren en hekwerken met sleutelbediening aan 1 zijde.
Veiligheidscilinder klasse Zwaar. In verschillend- of gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De enkele cilinder is leverbaar in vernikkelde of messing uitvoering en is
per 10 mm verlengbaar.
 SKG klasse Zwaar

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25

verlenging

omschrijving

EAN

artikel

vernikkeld, inclusief 3 sleutels

8714002325703

8271

vernikkeld

8714002834854

8271 BW

10 mm

vernikkeld

8714002317494

8271 A10 BW

20 mm

vernikkeld

8714002117698

8271 A20 BW

messing

8714002714101

8271M BW
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Aantekeningen
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Octro 1
VS / GS

8270(M)

dubbele cilinder 22 mm profiel
Toepassingen:
Voor bijvoorbeeld deuren en hekwerken met sleutelbediening aan beiden
zijden. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. In verschillend- of gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De dubbele cilinder is leverbaar in vernikkelde of messing uitvoering en is
per 10 mm verlengbaar.
 SKG klasse Zwaar

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25
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Octro 1
VS / GS

8270(M)

dubbele cilinder 22 mm profiel
verlenging verlenging
omschrijving
buitenzijde binnenzijde

EAN

artikel

vernikkeld, inclusief 3 sleutels

8714002757566

8270

vernikkeld

8714002324256

8270 BW

10 mm

vernikkeld

8714002167235

8270 A10B00 BW

10 mm

vernikkeld

8714002056041

8270 A10B10 BW

20 mm

vernikkeld

8714002117193

8270 A20B00 BW

20 mm

vernikkeld

8714002416609

8270 A20B10 BW

20 mm

vernikkeld

8714002366669

8270 A20B20 BW

30 mm

vernikkeld

8714002043041

8270 A30B00 BW

messing

8714002884699

8270M BW

10 mm

messing

8714002061533

8270M A10B00 BW

10 mm

messing

8714002281221

8270M A10B10 BW

20 mm

messing

8714002479017

8270M A20B00 BW

messing

8714002080534

8270M A20B10 BW

messing

8714002590736

8270M A20B20 BW

20 mm

10 mm

10 mm

20 mm

http://www.lips.nl – Tel 078-6394639

versie 0606 – Cilinders – 7

Octro 1
VS / GS

8272(M)

knopcilinder 22 mm profiel
Toepassingen:
Voor bijvoorbeeld deuren met sleutelbediening aan 1 en knopbediening
aan de andere zijde. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. In verschillend- of
gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De knopcilinder is leverbaar in vernikkelde of messing uitvoering en is
per 10 mm verlengbaar.
 SKG klasse Zwaar

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25
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Octro 1
VS / GS

8272(M)

knopcilinder 22 mm profiel
verlenging verlenging
omschrijving
buitenzijde binnenzijde

EAN

artikel

vernikkeld, inclusief 3 sleutels

8714002513223

8272

vernikkeld

8714002282280

8272 BW

10 mm

vernikkeld

8714002062516

8272 A00B10 BW

20 mm

vernikkeld

8714002323365

8272 A00B20 BW

vernikkeld

8714002484295

8272 A10B00 BW

10 mm
10 mm

10 mm

vernikkeld

8714002180388

8272 A10B10 BW

10 mm

20 mm

vernikkeld

8714002931638

8272 A10B20 BW

vernikkeld

8714002524250

8272 A20B00 BW

vernikkeld

8714002290001

8272 A20B10 BW

20 mm
20 mm

10 mm

20 mm

20 mm

10 mm

8714002430872

8272 A20B20 BW

20 mm

8714002402237

8272M BW

10 mm

messing

8714002933250

8272M A00B10 BW

20 mm

messing

8714002379430

8272M A00B20 BW

messing

8714002572602

8272M A10B00 BW

10 mm

10 mm

messing

8714002943167

8272M A10B10 BW

10 mm

20 mm

messing

8714002400707

8272M A10B20 BW

messing

8714002629269

8272M A20B00 BW

10 mm

20 mm
20 mm

10 mm

messing

8714002850236

8272M A20B10 BW

20 mm

20 mm

messing

8714002319405

8272M A20B20 BW
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Octro 1
VS / GS

8281

schroefcilinder, enkelzijdig
Toepassingen:
Voor bijvoorbeeld deuren en hekwerken met sleutelbediening aan 1 zijde,
met 2300-serie insteeksloten. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. In verschillend- of gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De schroefcilinder is leverbaar in vernikkelde uitvoering en per 10 mm
verlengbaar.
 SKG klasse Zwaar

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25

verlenging

omschrijving

EAN

artikel

vernikkeld

8714002693147

8281 BW

10 mm

vernikkeld

8714002265238

8281 A10 BW

20 mm

vernikkeld

8714002264132

8281 A20 BW
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Octro 1
VS / GS

8280

schroefcilinder, dubbelzijdig
Toepassingen:
Voor bijvoorbeeld deuren en hekwerken met sleutelbediening aan beide
zijden, met 2300-serie insteeksloten. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. In
verschillend- of gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De schroefcilinder is leverbaar in vernikkelde uitvoering en per 10 mm
verlengbaar.
 SKG klasse Zwaar

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25

verlenging verlenging
omschrijving
buitenzijde binnenzijde

EAN

artikel

vernikkeld

8714002553182

8280 BW

vernikkeld

8714002729341

8280 A10B00 BW

10 mm

vernikkeld

8714002738046

8280 A10B10 BW

vernikkeld

8714002128755

8280 A20B00 BW

20 mm

10 mm

vernikkeld

8714002928867

8280 A20B10 BW

20 mm

20 mm

vernikkeld

8714002026563

8280 A20B20 BW

10 mm
10 mm
20 mm
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Octro 1
VS / GS

4120

hangslot
Toepassingen:
Voor het afsluiten van bijvoorbeeld kasten, deksels, luiken en hekken. In
verschillend- of gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het cilinder hangslot is leverbaar in messing verchroomde uitvoering met
gehard staal verchroomde beugel. Gedwongen sluitend.
 beugelhoogte 25 of 50 mm

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25

12 – Cilinders – versie 0606

beugelhoogte

omschrijving

EAN

artikel

25 mm

verchroomd

8714002101208

4120 MVB-25 BW

50 mm

verchroomd

8714002937425

4120 MVB-50 BW
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Octro 1
VS / GS

4121

hangslot
Toepassingen:
Voor het afsluiten van bijvoorbeeld kasten, deksels, luiken en hekken. In
verschillend- of gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het cilinder hangslot is leverbaar in messing verchroomde uitvoering met
gehard staal verchroomde beugel. Gedwongen sluitend.
 beugelhoogte 25, 50 of 100 mm

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25

beugelhoogte

omschrijving

EAN

artikel

25 mm

verchroomd

8714002255154

4121 MVB-25

50 mm

verchroomd

8714002518648

4121 MVB-50 BW

100 mm

verchroomd

8714002961116

4121 MVB-100 BW
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Octro 1
VS / GS

4122

hangslot
Toepassingen:
Voor het afsluiten van bijvoorbeeld kasten, deksels, luiken en hekken. In
verschillend- of gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het cilinder hangslot is leverbaar in messing verchroomde uitvoering met
gehard staal verchroomde beugel. Gedwongen sluitend.
 beugelhoogte 25 of 50 mm

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25
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beugelhoogte

omschrijving

EAN

artikel

25 mm

verchroomd

8714002414100

4122 MVB-25 BW

50 mm

verchroomd

8714002524007

4122 MVB-50 BW
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Octro 1
VS / GS

4123

hangslot
Toepassingen:
Voor het afsluiten van bijvoorbeeld kasten, deksels, luiken en hekken. In
verschillend- of gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het cilinder hangslot is leverbaar in staal verchroomde uitvoering met
gehard staal verchroomde beugel. Gedwongen sluitend.
 beugelhoogte 25 of 50 mm

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25

beugelhoogte

omschrijving

EAN

artikel

25 mm

verchroomd

8714002958383

4123 SVB-25 BW

50 mm

verchroomd

8714002894025

4123 SVB-50 BW
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Octro 1
VS / GS

4343

meubelslot
Toepassingen:
Voor het afsluiten van deurtjes van kastjes met sleutelbediening. In verschillend- of gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het cilinder meubelslot is leverbaar in staal verzinkte kast en RVS cilinder.

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25

draairichting

16 – Cilinders – versie 0606

omschrijving

EAN

artikel

3

RVS cilinder

8714002561149

4343-3 BW

4

RVS cilinder

8714002371236

4343-4 BW
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Octro 1
VS / GS

4344

ladeslot
Toepassingen:
Voor het afsluiten van laden met sleutelbediening. In verschillend- of
gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het cilinder ladeslot is leverbaar in staal verzinkte kast en RVS cilinder.

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25

http://www.lips.nl – Tel 078-6394639

omschrijving

EAN

artikel

RVS cilinder

8714002329176

4344 BW

versie 0606 – Cilinders – 17

Octro 1
VS / GS

8293

oplegslotcilinder
Toepassingen:
Voor deuren met oplegslot. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. In verschillend- of gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De oplegcilinder is leverbaar in vernikkelde uitvoering.

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25
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omschrijving

EAN

artikel

vernikkeld

8714002365471

8293 BW
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Octro 1
VS / GS

veiligheidsoplegslot

1772(VS)

Toepassingen:
Voor deuren met dag- en nachtoplegslot als hoofdslot. Aan beide zijden
met sleutel te bedienen. Veiligheidsslot klasse Zwaar. In verschillend- of
gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het slot is leverbaar in bruin gelakte uitvoering en heeft een trekknop
voor dagschootbediening aan de binnenzijde. De vaste binnen- en losse
buitencilinder zijn vernikkeld, inclusief veiligheidsrozet voor buitencilinder.
 doornmaat 50 mm
 VS versie doornmaat instelbaar van 48 t/m 62 mm
 SKG klasse Zwaar

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25

doornmaat

draairichting

50 mm

omschrijving

EAN

artikel

1

bruin gelakt

8714002881797

1772-1 BW

50 mm

2

bruin gelakt

8714002890683

1772-2 BW

46-62 mm

1

bruin gelakt, vestelbare doonmaat

8714002570813

1772VS-1 BW

46-62 mm

2

bruin gelakt, vestelbare doonmaat

8714002959403

1772VS-2 BW
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Octro 1
VS / GS

1775-77

oplegslot met dagschoot
Toepassingen:
Voor deuren met oplegslot met dagschoot. Aan buitenzijde met sleutel te
bedienen, binnenzijde trekknopbediening. In verschillend- of gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het slot is leverbaar in bruin gelakte uitvoering, de cilinder is vernikkeld.
 doornmaat 60 mm

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25

doornmaat

draairichting

60 mm

1-2

60 mm
60 mm
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omschrijving

EAN

artikel

bruin gelakt

8714002143918

1775-1/2 BW

1

bruin gelakt, dagschootvergrendeling

8714002670070

1777-1 BW

2

bruin gelakt, dagschootvergrendeling

8714002709947

1777-2 BW
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Octro 1
VS / GS

1778

bijzet-veiligheidsoplegslot
Toepassingen:
Voor binnen- en buitendeuren als bijzetslot. Bijzet-veiligheidsslot klasse
Standaard. Aan buitenzijde met sleutel te bedienen, binnenzijde knopbediening. In verschillend- of gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het slot is leverbaar in bruin gelakte uitvoering, inclusief veiligheidsrozet
voor buitencilinder.
 doornmaat 60 mm
 SKG klasse Standaard

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25

doornmaat

draairichting

60 mm
60 mm
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omschrijving

EAN

artikel

1

bruin gelakt, dagschootvergrendeling

8714002766308

1778-1 BW

2

bruin gelakt, dagschootvergrendeling

8714002595472

1778-2 BW

versie 0606 – Cilinders – 21

Octro 1
VS / GS

4932

cilinder grendelslot
Toepassingen:
Voor het afsluiten van bijvoorbeeld drankautomaten, besturings-, schakel- en sleutelkasten. In verschillend- of gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het cilinder grendelslot is leverbaar in vernikkelde uitvoering.

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25
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omschrijving

EAN

artikel

vernikkeld

8714002220121

4932 BW
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Octro 1
VS / GS

4956-57

schakelcilinder
Toepassingen:
Voor het elektrisch schakelen van installaties, machines, liften e.d. met
sleutelbediening. In verschillend- of gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De schakelcilinder is leverbaar in vernikkelde uitvoering.

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25
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omschrijving

EAN

artikel

vernikkeld, puls-schakeling

8714002128007

4956PU BW

vernikkeld, aan/uit duur-schakeling

8714002738312

4957AU BW

vernikkeld, links/midden/rechts-schakeling

8714002828235

4957RL BW
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Octro 1
VS / GS

5958

sleutelkluis
Toepassingen:
Voor het veilig en effici?nt toegang verkrijgen door de Brandweer bij
brandalarm. In verschillend- of gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De brandweerkluis is leverbaar in gepassiveerde uitvoering, inclusief
cilinder. Optioneel met microschakelaar voor openingssignalering en/of
elektromechanische vergrendeling.

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25
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omschrijving

EAN

artikel

gepassiveerd

8714002699224

5958 BW

gepassiveerd, met microschakelaar voor openingssignalering

8714002449591

5958MS BW

gepassiveerd, met microschakelaar voor openingssignalering en
elektromechanische vergrendeling

8714002998846

5958MSV BW
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Octro 1
VS / GS

8295

sleutelbuis
Toepassingen:
Voor het veilig en effici?nt toegang verkrijgen door de Brandweer bij
brandalarm. In verschillend- of gelijksluitend.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De brandweerbuis is leverbaar in RVS uitvoering, inclusief cilinder.

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . cilinders  4 tot en met 25
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omschrijving

EAN

artikel

RVS brandweerbuis inclusief cilinder

8714002945512

8295 BW

cilinder t.b.v. brandweerbuis

8714002066286

8295K BW

versie 0606 – Cilinders – 25

Octro 1
Seriesluitingen

S8271(M)

enkele cilinder 22 mm profiel
Toepassingen:
Voor bijvoorbeeld deuren en hekwerken met sleutelbediening aan 1 zijde.
Veiligheidscilinder klasse Zwaar. Toepassing in bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De enkele cilinder is leverbaar in vernikkelde of messing uitvoering en is
per 10 mm verlengbaar.
 SKG klasse Zwaar

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met

verlenging

10 mm
20 mm

10 mm

26 – Cilinders – versie 0606

omschrijving

EAN

artikel

vernikkeld

8714002464365

S8271

vernikkeld

8714002768043

S8271 A10

vernikkeld

8714002968849

S8271 A20

messing

8714002863854

S8271M

messing

8714002138181

S8271M A10
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Aantekeningen
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versie 0606 – Cilinders – 27

Octro 1
Seriesluitingen

S8270(M)

dubbele cilinder 22 mm profiel
Toepassingen:
Voor bijvoorbeeld deuren en hekwerken met sleutelbediening aan beide
zijden. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. Toepassing in bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De dubbele cilinder is leverbaar in vernikkelde of messing uitvoering en is
per 10 mm verlengbaar.
 SKG klasse Zwaar

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48
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Octro 1
Seriesluitingen

dubbele cilinder 22 mm profiel
verlenging verlenging
omschrijving
buitenzijde binnenzijde

10 mm
10 mm

10 mm

20 mm

S8270(M)

EAN

artikel

vernikkeld

8714002997306

S8270

vernikkeld

8714002964858

S8270 A10B00

vernikkeld

8714002563075

S8270 A10B10

vernikkeld

8714002222408

S8270 A20B00

20 mm

10 mm

vernikkeld

8714002412939

S8270 A20B10

20 mm

20 mm

vernikkeld

8714002961369

S8270 A20B20

messing

8714002785323

S8270M

messing

8714002512080

S8270M A10B00

10 mm

messing

8714002411079

S8270M A10B10

messing

8714002030584

S8270M A20B00

20 mm

10 mm

messing

8714002942689

S8270M A20B10

20 mm

20 mm

messing

8714002840671

S8270M A20B20

10 mm
10 mm
20 mm
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Octro 1
Seriesluitingen

S8272(M)

knopcilinder 22 mm profiel
Toepassingen:
Voor bijvoorbeeld deuren met sleutelbediening aan 1 en knopbediening
aan de andere zijde. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. Toepassing in
bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De knopcilinder is leverbaar in vernikkelde of messing uitvoering en is
per 10 mm verlengbaar.
 SKG klasse Zwaar

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48
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Octro 1
Seriesluitingen

knopcilinder 22 mm profiel
verlening verlenging
omschrijving
sleutelzijde knopzijde

S8272(M)

EAN

artikel

vernikkeld

8714002161370

S8272

10 mm

vernikkeld

8714002225386

S8272 A00B10

20 mm

vernikkeld

8714002775942

S8272 A00B20

vernikkeld

8714002806899

S8272 A10B00

10 mm
10 mm

10 mm

vernikkeld

8714002534983

S8272 A10B10

10 mm

20 mm

vernikkeld

8714002163343

S8272 A10B20

vernikkeld

8714002466246

S8272 A20B00

20 mm
20 mm

10 mm

vernikkeld

8714002623601

S8272 A20B10

20 mm

20 mm

vernikkeld

8714002151975

S8272 A20B20

messing

8714002051381

S8272M

10 mm

messing

8714002833451

S8272M A00B10

20 mm

messing

8714002790204

S8272M A00B20

messing

8714002473800

S8272M A10B00

10 mm
10 mm

10 mm

messing

8714002081005

S8272M A10B10

10 mm

20 mm

messing

8714002201915

S8272M A10B20

messing

8714002840152

S8272M A20B00

20 mm
20 mm

10 mm

messing

8714002451549

S8272M A20B10

20 mm

20 mm

messing

8714002378334

S8272M A20B20
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Octro 1
Seriesluitingen

S8281

schroefcilinder, enkelzijdig
Toepassingen:
Voor bijvoorbeeld deuren en hekwerken met sleutelbediening aan 1 zijde,
met 2300-serie insteeksloten. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. Toepassing in bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De schroefcilinder is leverbaar in vernikkelde uitvoering en per 10 mm
verlengbaar.
 SKG klasse Zwaar

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48

verlenging

omschrijving

EAN

artikel

vernikkeld

8714002670490

S8281

10 mm

vernikkeld

8714002514886

S8281 A10

20 mm

vernikkeld

8714002713579

S8281 A20
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Octro 1
Seriesluitingen

S8280

schroefcilinder, dubbelzijdig
Toepassingen:
Voor bijvoorbeeld deuren en hekwerken met sleutelbediening aan beide
zijden, met 2300-serie insteeksloten. Veiligheidscilinder klasse Zwaar.
Toepassing in bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De schroefcilinder is leverbaar in vernikkelde uitvoering en per 10 mm
verlengbaar.
 SKG klasse Zwaar

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48

verlenging verlenging
omschrijving
buitenzijde binnenzijde

EAN

artikel

vernikkeld

8714002982197

S8280

vernikkeld

8714002279693

S8280 A10B00

10 mm

vernikkeld

8714002678199

S8280 A10B10

vernikkeld

8714002478485

S8280 A20B00

20 mm

10 mm

vernikkeld

8714002277514

S8280 A20B10

20 mm

20 mm

vernikkeld

8714002377313

S8280 A20B20

10 mm
10 mm
20 mm
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Octro 1
Seriesluitingen

S4932

cilinder grendelslot
Toepassingen:
Voor het afsluiten van bijvoorbeeld drankautomaten, besturings-, schakel- en sleutelkasten. Toepassing in bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het cilinder grendelslot is leverbaar in vernikkelde uitvoering.

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48
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omschrijving

EAN

artikel

vernikkeld

8714002434801

S4932
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Octro 1
Seriesluitingen

S4343

meubelslot
Toepassingen:
Voor het afsluiten van deurtjes van kastjes met sleutelbediening. Toepassing in bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het cilinder meubelslot is leverbaar in staal verzinkte kast en RVS cilinder.

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48

draairichting

http://www.lips.nl – Tel 078-6394639

omschrijving

EAN

artikel

3

RVS cilinder

8714002780724

S4343-3

4

RVS cilinder

8714002010685

S4343-4

versie 0606 – Cilinders – 35

Octro 1
Seriesluitingen

S4344

ladeslot
Toepassingen:
Voor het afsluiten van laden met sleutelbediening. Toepassing in
bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het cilinder ladeslot is leverbaar in staal verzinkte kast en RVS cilinder.

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48
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omschrijving

EAN

artikel

RVS cilinder

8714002870531

S4344
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Octro 1
Seriesluitingen

S8293

oplegslotcilinder
Toepassingen:
Voor deuren met oplegslot. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. Toepassing
in bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De oplegcilinder is leverbaar in vernikkelde uitvoering.
 SKG klasse Zwaar

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48
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omschrijving

EAN

artikel

vernikkeld

8714002369448

S8293

versie 0606 – Cilinders – 37

Octro 1
Seriesluitingen

S1772(VS)

veiligheidsoplegslot
Toepassingen:
Voor deuren met dag- en nachtoplegslot als hoofdslot. Aan beide zijden
met sleutel te bedienen. Veiligheidsslot klasse Zwaar.

Toepassing in

bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het slot is leverbaar in bruin gelakte uitvoering en heeft een trekknop
voor dagschootbediening aan de binnenzijde. De vaste binnen- en losse
buitencilinder zijn vernikkeld, inclusief veiligheidsrozet voor buitencilinder.
 doornmaat 50 mm
 VS versie doornmaat instelbaar van 48 t/m 62 mm
 SKG klasse Zwaar

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48

doornmaat

draairichting

50 mm

omschrijving

EAN

artikel

1

bruin gelakt

8714002631040

S1772-1

50 mm

2

bruin gelakt

8714002730842

S1772-2

46-62 mm

1

bruin gelakt, verstelbare doonmaat

8714002409878

S1772VS-1

46-62 mm

2

bruin gelakt, verstelbare doonmaat

8714002908357

S1772VS-2
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Octro 1
Seriesluitingen

oplegslot met dagschoot

S1775-77

Toepassingen:
Voor deuren met oplegslot met dagschoot. Aan buitenzijde met sleutel te
bedienen, binnenzijde trekknopbediening. Toepassing in bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het slot is leverbaar in bruin gelakte uitvoering, de cilinder is vernikkeld.
 doornmaat 60 mm

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48

doornmaat

draairichting

60

1-2

60
60
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omschrijving

EAN

artikel

bruin gelakt

8714002572466

S1775-1/2

1

bruin gelakt, dagschootvergrendeling

8714002459088

S1777-1

2

bruin gelakt, dagschootvergrendeling

8714002009566

S1777-2
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Octro 1
Seriesluitingen

S1778

bijzet-veiligheidsoplegslot
Toepassingen:
Voor binnen- en buitendeuren als bijzetslot. Bijzet-veiligheidsslot klasse
Standaard. Aan buitenzijde met sleutel te bedienen, binnenzijde knopbediening. Toepassing in bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het slot is leverbaar in bruin gelakte uitvoering, doornmaat 60 mm. De
cilinder is vernikkeld, inclusief veiligheidsrozet voor buitencilinder.
 doornmaat 60 mm
 SKG klasse Standaard

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48

doornmaat

draairichting

60
60
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omschrijving

EAN

artikel

1

bruin gelakt

8714002346654

S1778-1

2

bruin gelakt

8714002095705

S1778-2
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Octro 1
Seriesluitingen

S4120

hangslot
Toepassingen:
Voor het afsluiten van bijvoorbeeld kasten, deksels, luiken en hekken.
Toepassing in bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het cilinder hangslot is leverbaar in messing verchroomde uitvoering met
gehard staal verchroomde beugel. Gedwongen sluitend.
 beugelhoogte 25 of 50 mm

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48

beugelhoogte

omschrijving

EAN

artikel

25 mm

verchroomd

8714002072096

S4120 MVB-25

50 mm

verchroomd

8714002036500

S4120 MVB-50
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Octro 1
Seriesluitingen

S4121

hangslot
Toepassingen:
Voor het afsluiten van bijvoorbeeld kasten, deksels, luiken en hekken.
Toepassing in bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het cilinder hangslot is leverbaar in messing verchroomde uitvoering met
gehard staal verchroomde beugel. Gedwongen sluitend.
 beugelhoogte 25, 50 en 100 mm

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48
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beugelhoogte

omschrijving

EAN

artikel

25 mm

verchroomd

8714002704096

S4121 MVB-25

50 mm

verchroomd

8714002386766

S4121 MVB-50

100 mm

verchroomd

8714002102922

S4121 MVB-100
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Octro 1
Seriesluitingen

S4122

hangslot
Toepassingen:
Voor het afsluiten van bijvoorbeeld kasten, deksels, luiken en hekken.
Toepassing in bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het cilinder hangslot is leverbaar in messing verchroomde uitvoering met
gehard staal verchroomde beugel. Gedwongen sluitend.
 beugelhoogte 25 of 50 mm

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48

beugelhoogte

omschrijving

EAN

artikel

25 mm

verchroomd

8714002187424

S4122 MVB-25

50 mm

verchroomd

8714002963592

S4122 MVB-50
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Octro 1
Seriesluitingen

S4123

hangslot
Toepassingen:
Voor het afsluiten van bijvoorbeeld kasten, deksels, luiken en hekken.
Toepassing in bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
Het cilinder hangslot is leverbaar in staal verchroomde uitvoering met
gehard staal verchroomde beugel. Gedwongen sluitend.
 beugelhoogte 25 of 50 mm

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48
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beugelhoogte

omschrijving

EAN

artikel

25 mm

verchroomd

8714002862109

S4123 SVB-25

50 mm

verchroomd

8714002195016

S4123 SVB-50
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Octro 1
Seriesluitingen

schakelcilinder

S4956-57

Toepassingen:
Voor het elektrisch schakelen van installaties, machines, liften e.d. met
sleutelbediening. Toepassing in bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De schakelcilinder is leverbaar in vernikkelde uitvoering.

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48
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omschrijving

EAN

artikel

vernikkeld, puls-schakeling

8714002077961

S4956PU

vernikkeld, aan/uit duur-schakeling

8714002086956

S4957AU

vernikkeld, links/midden/rechts-schakeling

8714002176770

S4957RL
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Octro 1
Seriesluitingen

5861

sleutelkluis
Toepassingen:
Voor het veilig en efficient toegang verkrijgen door de Brandweer bij
brandalarm. Toepassing in bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De brandweerkluis is leverbaar in RVS, inclusief cilinder. Optioneel met
microschakelaar voor openingssignalering en/of elektromechanische
vergrendeling.

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48
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omschrijving

EAN

artikel

RVS

8714002474494

5861

RVS, met microschakelaar

8714002888376

5861MS

RVS, met microschakelaar en elektromechanische vergrendeling

8714002622949

5861MSV
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Octro 1
Seriesluitingen

5958

sleutelkluis
Toepassingen:
Voor het veilig en efficient toegang verkrijgen door de Brandweer bij
brandalarm. Toepassing in bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De brandweerkluis is leverbaar in gepassiveerde uitvoering, inclusief
cilinder. Optioneel met microschakelaar voor openingssignalering en/of
elektromechanische vergrendeling.

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48
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omschrijving

EAN

artikel

gepassiveerd

8714002095736

S5958

gepassiveerd, met microschakelaar voor openingssignalering

8714002074755

S5958MS

gepassiveerd, met microschakelaar voor openingssignalering en
elektromagnetische vergrendeling

8714002264569

S5958MSV

cilinder grendelslot t.b.v. brandweersleutelkluis

8714002485766

S4932BK
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Octro 1
Seriesluitingen

S8295

sleutelbuis
Toepassingen:
Voor het veilig en efficient toegang verkrijgen door de Brandweer bij
brandalarm. Toepassing in bestaande sluitsystemen.
Voordelen:
 sleutels apart, naar behoefte te bestellen
 nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
 omkeerbare sleutel

Specificaties:
De brandweerbuis is leverbaar in RVS uitvoering, inclusief cilinder.

Opties en verwijzingen:
Octro 1 in sluitsystemen . . . . . . . . . . . cilinders  26 tot en met 48

48 – Cilinders – versie 0606

omschrijving

EAN

artikel

RVS

8714002273165

S8295

cilinder t.b.v. brandweerbuis

8714002974239

S8295K
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Aantekeningen
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