Teie turvalisuse ja paindlikkuse
nimel: Kaba experT lukusüdamikud

Läbiproovitud turvalukutehnika

12 erineva värvusega võtmepead
tagavad ülevaatlikkuse

Kaba experT on 4-realine lukusüdamiku tehnoloogia, mida
saab kasutada nii lukustusseadmetes kui ka üksikult kasutatava
lukustussüdamikuna.
Kaba experT tehnilised lahendused vastavad eurostandardi
EN 1303 klassi 6 nõuetele ja
takistavad sissemurdmist vastavalt standardi DIN 18252 klassi
P3 nõuetele. Kaba experT lukusüdamikud on kaitstud ka praegusel ajal murettekitava Rapidomeetodi vastu.

tõttu ei ole seejuures oluline,
kumba pidi võti seejuures paikneb.

detailidega. Sellega tagatakse
suurenenud turvalisus lahtimurdmise vastu.

Kaba võtmete freesimine

Teie isikliku turvalisuse

Kaba experT võtmed valmistatakse maksimaalse täpsusega,
kasutades arvutijuhtimisega
liugjuhtimis freesimismeetodit.
Võtmete iseloomulikeks tunnusteks on väga suur turvalisuse
aste, väike kulumine ja absoluutne töökindlus.

tagamiseks võivad lisavõtmeid
valmistada üksnes Kaba poolt
selleks volitatud äripartnerid.

Ergonoomiliselt õige lukusüdamik

Kaba terasest lukusüdamik

Kaba võtmete kasutamisel
viiakse võti võtmekanalisse vertikaalselt, seega ergonoomiliselt
õigesti. Lukusüdamiku tehnika

Valikuliselt on võimalik tarnida
Kaba experT lukussüdamikke
terastugevdusega koos spetsiaalsete kõvasulamist kinnitus-

Investeeringute ohutus
Kaba experT lukussüdamikud on
moodulkonstruktsiooniga. See
võimaldab vajadusel lasta Kaba
ametlikul esindajal lukusüdamikku kiiresti ja lihtsalt modifitseerida.
Moodulkonstruktsioon laiendab
süsteemi paindlikkust ja tagab
Teile maksimaalse ohutuse
investeerimisel.
Arenguga kaasnev ühildumine
Kaba expeT lukusüdamikud
ühilduvad mehhatroonilise süsteemiga Kaba elolegic.
Võtmepea väljavahetamisel
muutub Teie mehhaaniline võti
läbipääsu võimaldavaks elektrooniliseks tõendiks.

Universaalne lukusüdamik või sarilukustus

Sarilukustus koduseks kasutamiseks
Kaba experT võimaldab Teil nii
kodus, ettevõttes kui ka kontoris
kindlaks määrata juurdepääsuõigused. Te määrate selle, kes ja
kus saab millist võtit kasutada.

Üks võti igaks otstarbeks
Süsteem Kaba experT on kasutatav iga tüüpi lukusüdamike
korral (kaksiksüdamikud, väändenupuga südamikud, mööblilukud, kardinalukud jne).
Iseloomulikuks on seejuures:
Te võite tellida sellised lukusüdamikud, mis kõik on avatavad üheainsa võtmega (universaalsed lukusilindrid).

Kaba Total Access täiendavad detailid,
turvalisuse pakkumine firmalt Kaba

Gege turvaplaadid

Gege lisalukk

Gege mitmepunkti lukud

Turvaplaadid kaitsevad Teie
välisust ja eelkõige ukselukku ja
selle südamikku sissemurdmise
eest.

Igale hästi kaitstud välisuksele
võib paigaldatud kaks lukku.
„Kaks lukku = kaks riivi“, see
suurendab välisukse vastupanuvõimet.
Lisalukkude seeria 1210 töötati
välja spetsiaalselt paigaldamiseks valtsiga ja valtsita ustesse
ning see vastab sissemurdmiskindluse poolest Austria standardi ÖNORM B 5456 nõuetele.
Arvukad turvalisust tagavad abinõud nagu näiteks karastatud
terasest riivikeel, seestpoolt külgekruvitav südamik ja südamikukatted tagavad kasutamisel
maksimaalse paindlikkuse.
Gege lisalukud on kasutatavad
koos Gege ja ka Kaba välimiste
või sisemiste südamikega.

Optimaalselt turvatud välisukse
korral omandab keskse väärtuse lukukeelte tugevus. Mitme
lukukeelega, olgu siis kahe või
enama lukukeelega ukselukud,
vastavad sellele nõudele.
Kahe lukukeelega Gege ukselukkude korral lukustatakse lisaks
lukukeelele ka tuuelriiv, mis toimib siis teise turvariivina. (Gege
seeria 127.MF2).

Gege turvaplaadid on olnud
turul edukad juba palju aastaid
ja need vastavad rahvusvahelistele standarditele ja normidele. Turvaplaadid paistavad
silma pilkupüüdva kujunduse,
paljude turvaelementide ja rikkalike variantide poolest, mis
vastavad klientide kõige erinevamatele vajadustele.
Tänu tehnilise konstruktsiooni
viimistletusele, kvaliteetsetele materjalidel ja hoolikale
teostusele välistavad need sissemurdmise garanteeritult.

Turvalisuse astme võrra kõrgemal on Gege mitmepunktilukud
lukukeelega lukud, millel lisaks
tuuleriivile on veel 2 või 4 täiendavat lukukeelt ja seetõttu on
võimalik tagada lukustus neljast
või kuuekordne riivistus (Gege
seeria 124.MFV).
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