
Mekanik çok noktalı kilitleme daha da geliştirildi/ Yeni ana kilitli “Roto Safe H650”/ Somut katma 

değer/ Güçlü güvenlik/ On yıllık performans garantisi / Dış kapılar için yüksek düzeyde kullanım 

kolaylığı / Kurulumu daha da kolay / İki USP: 20 kg kol  kuvveti ve takıldığında fısıltı mandalı tersine 

çevrilebilir / Etkili hırsızlık önleme 

Çok noktalı kilitleme: Roto, gelişmiş müşteri faydaları sunar 

Leinfelden-Echterdingen – Üretici, tüm kasa malzemelerine uygun, kolla çalıştırılan ana, 

apartman giriş ve arka kapılar için “Roto Safe H650” mekanik çok noktalı kilitleme sisteminin 

sunduğu müşteri avantajlarını birçok yönden iyileştirdiğini bildiriyor. Odak noktası, pazar 

gereksinimleri doğrultusunda daha da geliştirilen ana kilittir. Spesifik olarak, bu daha fazla 

güvenilirlik, güvenlik, kararlılık, işlevsellik, çalıştırma kolaylığı ve kurulum kolaylığı sağlar. 

15 kg'dan 20 kg'a yükseltilmiş maksimum kol açma kuvveti çok önemlidir. Bu daha fazla 

gelişme ile üreticinin piyasada bir USP'si var. Artan verimlilik sayesinde çalışma rahatlığı da 

iyileştirildi. Ses emici fısıltı mandalı, takıldığında tersine çevrilebilir ve herhangi bir zamanda 

herhangi bir güçlük çekmeden sahada dönüştürülebilir - bir USP de de aynı şekilde. Üretici, 

ayrıca, son müşteri hizmetlerini desteklemek için bir neden olan kapının sessizce 

kapanmasına da yardımcı olduğunu açıklıyor. 

“Roto NX” Tilt&Turn donanımıyla gözle görülür şekilde daha basit olan bağlantı, hızlı ve kolay 

kurulum sağlar. Çok parçalı tasarım aynı zamanda lojistik ve işlemede olağanüstü esneklik 

sağlar. 

Bir yandan, ana kilidin sağlamlığı, yeni çok noktalı kilitlemenin tutarlı bir şekilde yüksek 

seviyede performans göstermesini sağlar. Öte yandan, değişen hava koşullarına dayanıklıdır. 

Bu aynı zamanda EN 1670 sınıf 3'e göre korozyon direncinde de ifade edilir. 

"H650", on yıllık bir performans garantisi ile gelir ve tüm "Safe" ürün yelpazesi gibi, çeşitli ek 

kilitlemelerle birlikte etkin bir hırsızlığa karşı koruma sağlar. Sisteme bağlı olarak bu, RC 2 

veya RC 3 uyumluluğu ve SKG** sertifikasında da ifade edilir. Genel olarak, ürün yelpazesi, 

ülkeye özgü sürümlerin yanı sıra dünya çapında özelleştirilmiş güvenlik çözümleri 

oluşturmayı mümkün kılar. 

 

Captions 

Üretici, “Roto Safe H650” mekanik çok noktalı kilitleme sisteminin kolla çalıştırılan ana, 

apartman giriş ve arka kapıları için sunduğu müşteri avantajlarını önemli ölçüde iyileştirdiğini 

bildiriyor. Spesifik olarak, daha fazla güvenilirlik, güvenlik, kararlılık, işlevsellik, çalıştırma 

kolaylığı ve kurulum kolaylığı sağlar. Pek çok avantaj, ana kilidin pazar gereksinimlerine 

uygun olarak daha da geliştirilmesinin sonucudur. 
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Üretici, mekanik kilitleme noktası sistemi “Roto Safe H650”nin değişen hava koşullarında bile 

kalıcı olarak yüksek bir işlevsellik seviyesini garanti ettiğini vurguluyor. 
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Üreticinin açıkladığı gibi, “Roto Safe H650” mekanik çok noktalı kilitleme sistemindeki ana 

kilidin daha da geliştirilmesi, benzersiz bir satış önerisine yol açtı: maksimum  kolun 

kuvvetinde  15 kg'dan şimdi 20 kg'a artış. Artan verimlilik sayesinde çalışma rahatlığı da 

iyileştirildi. Ayrıca, ses emici fısıltı mandalı takıldığında döndürülebilir ve kapının sessizce 

kapanmasına yardımcı olur. 
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