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Kaba tehnoloogia annab uusi 
võimalusi

Kaba lukusüdamike eriliseks 
omaduseks on see (mida meie 
kutsume "Kaba tehnoloogiaks"), 
et südamikes kasutatakse mitut 
muuki, mis on asetatud üks-
teise suhtes eri asenditesse. 
Igas Kaba experT lukusüdami-
kus on 22 tapikanalit, millest 
kaks rida on külgtapid ja kaks 
rida servatapid. See võimaldab 
kasutada suurt hulka erinevaid 
sarjakombinatsioone.

Valik tavalisemaid Kaba lukusüdamikutüüpe

Kaba lukusüdamik 
Väike täpsuse ime

Kaba lukusüdamik on töötatud 
välja selliselt, et nad rahuldaksid 
klientide spetsiifilisi turvavaja-
dusi. Kaba experT pakub sellist 
lukusüdamike valikut, mis ühildub 
enamiku turul olevate lukkudega. 
Kõigi Kaba lukusüdamike ühine 
omadus on aga nende tehniline 
täpsus, mis annab südamikele 
eriti hea kaitse muukimise vastu 
ja tagab pika kasutusea. 

2048 2048CF

1082 1083

4000

Kaba experT moodulsüsteem ühildub suure-
ma osaga turul olevatest lukkudest.

Kaba võti – kasutajasõbralik ja 
sümmeetriline

Tänu oma erilisele vormile on 
Kaba võti väga kasutajasõbra-
lik. Teravate nurkade ja taskut 
kulutavate servade asemel on 
Kaba võtmetes täpselt freesitud 
augud. See eritehnoloogia tagab 
võtme pehme ja sujuva liikumise 
silindris. 

Kuna Kaba võti on lisaks kõi-
gele ka sümmeetriline, siis see, 
mispidi võti lukku asetatakse, ei 
oma mingit tähtsust.
Tänu sellele on võtme kasutu-
siga kaks korda pikem võrreldes 
nende võtmetega, millel luku 
kinni- või lahti keeramisel kasu-
tatakse silindris vaid ühte poolt.

2048
Ovaalne südamik, välimine pool

2048CF
Ovaalne topeltsüdamik,  
puurimiskindel

2048F
Ovaalne südamik, sisemine pool 
puurimiskindel

4000
Ümmargune turvaluku südamik, 
välimine pool



Valik tavalisemaid Kaba lukusüdamikutüüpe

2048F2048CF

1083 1084

1031

Kaba experT lukkudel on võtmete kopeerimise 
vastu õiguslik kaitse

1083
Ümmargune turvaluku südamik, 
sisemine pool

1084
Ümmargune turvaluku topeltsü-
damik

1031
Metallmööbli lukk, puurimisk-
indel Südamikud on testitud 
Skandiaavia-maade SFS standardi 
järgi, ning on saanud tunnustuse 
nii tarbe- kui ka turvalukuna.

Paindlik südamikukontseptsioon

Kaba experT kujutab endast moo-
dulsüsteemi, mille kodeeritud sisu 
saab kergesti kasutada erinevat 
tüüpi südamikes, näiteks ovaal-
ses, ümmarguses, Euroopa profi-
iliga või tabaluku südamikus jne. 
Autonoomse süsteemi põhiidee 
on tagada süsteemi paindlikkus ja 
ökonoomsus.

Võtmete turvaline muretsemine

Kaba experT on patenteeritud kait-
sega lukusüsteem. Võtmeid võib 
valmistada ainult omanikult volituse 
saanud Kaba litsentsi omav lukuf-
irma. Iga võti registreeritakse klien-
dile üleandmisel. 

Vahetatavad võtmepea katted

Kaba experT võtmete hõlpsasti 
üksteisest eristatavad võtme-
pea katted aitavad eristada 
samas võtmekimbus olevaid eri 
lukusüsteemide võtmeid. Kokku 
valmistatakse 12 eri värvi võt-
mepea katteid. Lisaks sellele on 
valge kate fluorestseeruv, mis 
hõlbustab võtme leidmist pime-

Ühilduvus elologic süsteemiga

Neil, kes investeerivad praegu 
Kaba experT lukusüsteemi, on 
alati võimalik täiustada seda tule-
vikus Kaba elolegic süsteemiga. 
Kaba elolegic on ainulaadne 
elektromehaaniliste lukussüda-
miku ja võtmete kontseptsioon. 
Kaba elolegic lukusüsteemi saab 
muuta lihtsalt lukusüdamiku 
ümberprogrammeerimisega. 
Kaba experT võtme tõstmiseks 
elolegic süsteemi tasandile tuleb 
võtmepea kate asendada elole-
gic kiipi sisaldava peaga.



Kaba experT tabalukud

312
Kerge kasutusluku klassi kuuluv 
tabalukk. Keldrite ja pööningute 
lukustamiseks.  
Rattakettide ja kergete paatide 
lukustamiseks. 

Kirjeldus
Tabaluku kere on valmistatud 
messingist.  
Sang valmistatud karastatud 
terasest. Võtme saab eemaldada 
lukust vaid siis, kui taba on lukus. 

313
Tugev kasustusluku klassi kuuluv 
tabalukk. Uste ja garaaÏiuste lisa-
lukuks. Trellide ja luukide lukusta-
miseks.  
Mootorrataste ja tööpinkide 
lukustamiseks.   
Paadimootorite ja üle 200 kg 
kaaluvate paatide lukustamiseks. 

Kirjeldus 
Tabaluku kere on valmistatud tera-
sest ja sang on karastatud.  
Võtme saab eemaldada lukust 
vaid siis, kui taba on lukus. 

314
Eriti tugev turvaluku tarbeluku 
klassi kuuluv tabalukk. Uste ja 
väravate lukustamiseks. 
Trellide ja konteinerite lukustami-
seks.  
Näiteks kasutusluku täienduseks 
kauplustes ja laohoonetes. 

Kirjeldus 
Tabaluku kere ja sang on valmis-
tatud karastatud terasest.  
Võtme saab eemaldada lukust 
vaid siis, kui taba on lukus.
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