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Patentētā atslēgu sistēma
pExtra
Drošības slēdzeņu cilindru sistēma ar papildu aizsardzību un ilgu atslēgas patenta darbību
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Korpusa tapa izvirzās virs bīdes līnijas un 
bloķē atslēgas pagriešanos. 

Bez rievas korpusa tapa ievirza bloķējošā 
tapu atslēgas profilā. 

Atslēgas profils notur bloķējošo tapu cilindrā. 
Atslēgu var pagriezt abos virzienos 

PAPilDu AtslēgAs AizsArDzīBA

The centering pin ensures that one of the 

tumbler pins never makes contact with the 

bumping key.

Papildu aizsardzība ar patentu
 > pExtra sistēmas aizsardzību nodrošina vairāki patenti: 
 > Eiropas patents EP 1 362 153, derīgs līdz 2022. gadam;
 > Eiropas patents EP 2686510, derīgs līdz 2032. gadam;
 > starptautiskais patenta pieteikums WO2012/088562, 
derīgs līdz 2032. gadam 

Aizsardzība pret atmūķēšanu
Aizsardzību nodrošina atslēgas profils un speciālas tapas

Aizsardzība pret izurbšanu 
Aizsardzību nodrošina cilindra tērauda papildu drošības el-
ementi. 

Augsti drošības standarti
pExtra ir sertificēta sistēma, kas atbilst vairāku starptautisko 
standartu prasībām: 

 > EN 1303 4.-6. atslēgu drošības klase; pēc izvēles – pretu-
zlaušanas 2. klase;

 > DiN 18252 71. klase (5 tapu atslēga), 82. klase (6 un 7 
tapu atslēga);

 > Vds B, Bz klases un prasības atslēgu sistēmām

Jūsu personīgajai drošībai
Papildu atslēgas drīkst izgatavot tikai Kaba pilnvarotie pār-
došanas partneri, uzrādot drošības karti, kas tiek nodrošināta 
katram Kaba drošības slēdzeņu cilindram. Pasūtot papildu at-
slēgas, klients var izvēlēties vienu no trim drošības līmeņiem. 
Atslēgas īpašnieks var pasūtīt arī tiešsaistē, izmantojot tAN 
kodus pēc reģistrēšanās.

Papildu drošība pret „sitienu metodi” („bumping”)
Kaba patentētā sistēma, kurā tiek izmantota „centrējošā 
tapa”, aizkavē cilindru atvēršanu ar„sitienu metodi”. Pat pro-
fesionāli durvju uzlauzēji nav spējuši atvērt pExtra cilindru, kā 
to tiešraidē parādīja Nīderlandes televīzija. 

pExtra cilindri spēj vairāk par durvju aizslēgšanu un 
atslēgšanu
Kaba piedāvā dažādas speciālās funkcijas, kas nodrošina 
lielāku drošību un ir augstu novērtētas atslēgu sistēmām, 
piemēram:
>Cilindri, kas paši nomaina slēgšanas kombināciju  – īpašas 
atslēgas var mainīt slēgšanas kodējumu līdz divām reizēm, 
nemainot cilindru

 > Personīgā atslēga – darbinieka atslēga var tikai pagriezt 
mēlīti, cita atslēga der arī aizbīdnim. 

Droša, sertificēta un pārbaudīta
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Cilindrs ar rokturi Vienkāršais 
cilindrs

Piekaramā 
slēdzene

Dubultais cilindrs rim cilindri Mēbeļu slēdzene

slēDzEņu Klāsts

Slēdzeņu sistēma
Privātmājai, sabiedriskai biroju ēkai vai ēku kompleksam pEx-
tra nodrošina iespēju noteikt, kurš tajās iekļūs. Klients izlemj, 
kuram dot pieeju ar kādu atslēgu un kur.
Jūsu pilnvarotais Kaba pārdošanas partneris nodrošinās pro-
fesionālu atbalstu un konsultācijas. 

Viena atslēga visam
pExtra sistēma ir izmantojama visos cilindru tipos (dubul-
tais, vienkāršais cilindrs un profila cilindrs ar rokturi, mēbeļu 
slēdzenes, piekaramās slēdzenes, elektrisko kontaktu 
slēdzenes, papildatslēgas, virsmai uzmontētas durvju 
slēdzenes un daudzi citi).
īpašais pExtra apstāklis: Jūs varat pasūtīt cilindrus tā, lai vi-
sus varētu atvērt ar vienu vienīgu atslēgu (vienādi aizslēdzami 
cilindri). 

Vienādi aizslēdzami slēdzeņu cilindri vai 
slēdzeņu sistēmas 
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Kaba GmbH

Ulrich-Bremi-Strasse 2

A-3130 Herzogenburg

Austrija

tālr. : +43 2782 808*0
Fakss: +43 2782 808 5505

www.kaba.com

Pilnvarotais pārdošanas partneris:

 Certified Management System

 ISO 9001:Reg No. Q1530367

 Technical changes reserved.


