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Het cilindersysteem voor 
omvangrijke sluitplannen

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



LIPS Mercurius is het cilindersysteem voor al die om-
gevingen waar grote, omvangrijke sluitplannen vereist 
zijn. U kunt daarbij denken aan de hogere segmenten 
van de utiliteitsbouw, (middel)grote bedrijven of bij-
voorbeeld een streekziekenhuis. Organisaties die vaak 
diverse sleutelniveaus onderscheiden en waarbinnen 
een aanzienlijke variëteit aan sleutels mogelijk moet 
zijn. Terwijl bovendien grote waarde wordt gehecht aan 
de kopieerbeveiliging van de sleutels.

Hoogwaardige sleutelbescherming
LIPS Mercurius biedt om te beginnen veel bedienings-
comfort. Zo maakt het systeem gebruik van een 
keersleutel: de gebruiker steekt de sleutel daardoor altijd 
goed in. De sleutels worden beschermd door middel van 
een technisch patent (KWD+). Dit patent vergroot het 
aantal permutatiemogelijkheden en verbetert de 
kopieerbeveiliging. En dat is weer een prettige zekerheid 
voor de beheerder: extra sleutels kunnen alleen met een 
sleutelcertificaat worden besteld.
 

Veilige oplossing met uitgebreide 
mogelijkheden

Berekend op alle omstandigheden
De kwaliteit van de Mercurius cilindersystemen is hoog, 
precies zoals u van LIPS mag verwachten. Ze zijn 
afgestemd op een gemiddeld intensief gebruik. En 
bovendien slijtarm, slagsleutelbestendig en beveiligd 
tegen uitboren en aftasten. Ten aanzien van de cilinders 
heeft u de keus tussen ZWAAR (SKG**) en EXTRA ZWAAR 
(SKG***). Het assortiment is royaal en omvat naast 
europrofiel cilinders, ook modulaire europrofiel cilinders, 
waarbij desgewenst de cilinderlengte nog kan worden 
gewijzigd. Ook cilinders met vrijloop behoren tot de 
mogelijkheden, bijvoorbeeld voor toepassing in 
combinatie met nood- en motorsloten.

LIPS Mercurius staat voor:
- Omvangrijke mogelijkheden voor seriesluitingen  
 (sluitplannen met meerdere niveaus)
- Veiligheidsclassificatie: SKG** en SKG*** (resp. ZWAAR  
 en EXTRA ZWAAR inbraakwerend)
- Sleutelbescherming op basis van technisch patent  
 (KWD+): nabestelling alleen via certificaat
- Keersleutel voor extra bedieningscomfort
- Ruim assortiment voor brede inzetbaarheid



Ruim assortiment, brede inzetbaarheid
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Gevarenfunctie

Prioriteit

Dubbele europrofielcilinder 17mm X   B B nvt

Enkele europrofielcilinder 17mm X   B nvt nvt

Dubbele europrofielcilinder 17mm, met knopbediening X   nvt nvt B

Dubbele europrofielcilinder 17mm  X X B B nvt

Enkele europrofielcilinder 17mm  X X B nvt nvt

Dubbele europrofielcilinder 17mm, met knopbediening  X X nvt nvt B

Cilinderoplegslot met vaste buitencilinder,  X
dag- en nachtschoot, doornmaat 50mm, draairichting opgeven 

Cilinderoplegslot met losse buitencilinder,  X
dag- en nachtschoot, doornmaat 50mm, draairichting opgeven

Cilinderoplegslot met losse buitencilinder,  X
dag- en nachtschoot, verstelbare doornmaat, draairichting opgeven

Hangslot

Grendelslot

Standaard
Optioneel beschikbaar
De tong van de cilinder kan vrij draaien als er geen sleutel in de cilinder zit. Deze functie is bijvoorbeeld nodig 
voor bepaalde sloten voor vluchtwegen,
Als de sleutel aan één zijde ingestoken is, is bij een normale cilinder de andere zijde niet te bedienen. Bij een 
Antipaniek koppeling kan de sleutel aan twee zijden tegelijk ingestoken worden. Beide sleutels draaien.
De sleutel aan de buitenkant is te draaien ook al wordt de knop aan de binnenkant geblokkeerd.

Europrofielcilinders

Oplegsloten

Overige

S4162

S4946

Doorsnede van de Lips Mercurius.

De sleutels worden beschermd door middel van een technisch patent (KWD+). 



Door Opening Solutions: De vrijheid om iets heel nieuws te bedenken 
ASSA ABLOY Nederland wil oplossingen bieden die aansluiten op de unieke eisen die opdrachtgevers nú 
stellen. Daarom combineren wij ons productaanbod met alle diensten en services die maar nodig zijn om voor 
u oplossingen op maat te verzorgen. We noemen dat Door Opening Solutions. We inventariseren de wensen, 
adviseren over de mogelijkheden, ontwikkelen sluitplannen, combineren producten en garanderen de 
kwaliteit, zonder extra kosten. Waar mogelijk baseren we ons bij dit alles op bestaande toepassingen, waar 
nodig bedenken en produceren we iets compleet nieuws. 

De services en garanties van ASSA ABLOY 
ASSA ABLOY Nederland biedt alle zekerheden en extra’s die u van een marktleider mag verwachten.  
Onder meer in de vorm van Life Cycle Support: ons op maat gesneden onderhoudscontract, waarbij u  
profiteert van preventief onderhoud, aantrekkelijke tarieven en voorrang bij storingen. Bovendien bieden 
we uiteenlopende garanties zwart-op-wit. Variërend van NEN-EN- & ISO-normen, SKG-waarderingen en 
VCA-certificaten tot onze eigen Triple-10 garantie (tien jaar garantie op de combinatie van LIPS Octro  
cilinders, insteeksloten uit de 2400-serie en rvs-beslag). 

Meer weten? 
Vraag uw leverancier of één van onze adviseurs naar de mogelijkheden.  



Welkom bij ASSA ABLOY. Wij creëren vrijheid. De vrijheid die het geeft wanneer u zeker weet dat een huis of gebouw 
optimaal is afgeschermd. De vrijheid van veiligheid, om ruimten zorgeloos te kunnen betreden én te verlaten. De vrij- 
heid van flexibiliteit, om oplossingen te kiezen die het beste bij u passen. Als wereldmarktleider in ‘door opening 
solutions’ ontsluit ASSA ABLOY voor u dan ook alle mogelijkheden voor vergrendeling en ontgrendeling. 

Binnen ASSA ABLOY Nederland bundelen zich meerdere vertrouwde spelers, in combinatie met drie kwaliteits-
merken die zich al ruimschoots hebben bewezen: LIPS, YALE en IKON. Samen bieden zij een assortiment dat ongekend 
veel keuzevrijheid biedt. Van mechanische of elektromechanische sloten en cilinders tot complete systemen voor  
vluchtwegtechniek en toegangscontrole. 



ASSA ABLOY is the 
global leader in door 
opening solutions, 
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and 
convenience.

ASSA ABLOY Nederland B.V.
Postbus 40, 4940 AA
Meerval 3-5
4941 SK Raamsdonksveer

Tel. +31 (0)88 639 46 00
Fax +31 (0)88 639 46 75
info@assaabloy.nl
www.assaabloy.nl


