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Kaba experT
Optimāla nākotnes slēgšanas sistēmu koncepcija

Kaba experT piekaramās slēdzenes

312
Apdrošināšanas kompāniju atzīta 
piekaramā slēdzene (2. klase) ar 
rūdīta tērauda cilpu. Pagrabu un 
bēniņu telpu aizslēgšanai. Restu 
un lūku aizslēgšanai, uzstādīšanai 
iekšpusē (1. un 2. drošības klase).
Velosipēdu un laivu, kuru svars ir 
zem 200 kg, slēgšanai.

Apraksts:
Piekaramās slēdzenes korpuss ir 
no misiņa. Standarta cilpa no rūdīta 
tērauda. Nav pašslēdzoša, atslēgu 
iespējams izņemt no slēdzenes tikai 
aizslēgtā pozīcijā.
Ar papildu aprīkojumu var tikt 
pārveidota par pašslēdzošu.

313
Apdrošināšanas kompāniju atzīta 
piekaramā slēdzene (3. klase) 
durvju un vārtu (1.-3. drošības klase) 
aizslēgšanai, uzstādīšanai iekšpusē. 
Restu un lūku (3. drošības klase) 
aizslēgšanai, uzstādīšanai iekšpusē. 
Mopēdu, motociklu, motorizēta 
aprīkojuma, laivu motoru, kā arī laivu, 
kuru svars virs 200 kg, slēgšanai. 

Apraksts:
Piekaramās slēdzenes kor-
puss ovālam cilindram, cilpa un 
piekaramās slēdzenes korpuss no 
rūdīta tērauda.
Nav pašslēdzoša, atslēgu no 
slēdzenes var izņemt tikai aizslēgtā 
pozīcijā 

314
Apdrošināšanas kompāniju atzīta 
piekaramā slēdzene (4. klase) durvju, 
vārtu, restu un lūku aizslēgšanai, 
uzstādīšanai ārpusē (1., 2. un 3. 
drošības klase), piemēram, veikalu 
telpās un noliktavās.

Apraksts:
Piekaramā slēdzene ovālajam cilin-
dram, cilpa un piekaramā slēdzene no 
rūdīta tērauda.
Nav pašslēdzoša, atslēgu no slēdzenes 
var izņemt tikai aizslēgtā pozīcijā.

Pilnvarotais pārdošanas partneris:

AS VALNES
Strencu 5
LV-1009 Riga

 Certified Management System

 ISO 9001: Reg No. Q1530367

 Technical changes reserved. 



Savietojamība ar elolegic 
Tiem, kas iegulda Kaba experT slēgšanas sistēmā, nākotnē 
vienmēr būs iespēja slēgšanas sistēmu pievienot Kaba elo-
legic. Kaba Elolegic ir unikāla elektromehānisko slēdzenes 
cilindru un atslēgu koncepcija. Izmaiņas Kaba Elolegic 
slēgšanas sistēmā notiek, vienkārši pārprogrammējot 
slēdzenes cilindrus. Kaba experT atslēga Elolegic līmenī 
nonāk, nomainot atslēgas uzliku pret Elolegic čipa uzliku. 

Cilindrs Kaba - mazs precizitātes brīnums 
Cilindri Kaba ir izveidoti, lai piepildītu klientu īpašās 
vajadzības pēc drošības. Kaba experT piedāvā cilindru sor-
timentu, kas der lielākajai daļai pārdošanā esošo slēdzeņu. 
Kopējais visiem cilindriem Kaba ir to tehniskā precizitāte, 
kas nodrošina īpaši augstu aizsardzību pret atmūķēšanu un 
ilgu lietošanas mūžu. 

Kaba experT ir juridiski nodrošināta 
aizsardzība pret neatļautu atslēgas kopēšanu 1 miljons iemeslu izmantot experT!

2048, 2048D*
Ovāls cilindrs, ārpuse

2048CF, 2048CFD*
Oval dubbelcylinder

2048F
Ovāls cilindrs, iekšpuse

2048FG
Ovāls cilindrs aizslēdzamiem durvju 
rokturiem

1082*
Apaļš cilindrs, ārpuse

1083*
Apaļš dubultcilindrs

1084*
Apaļš cilindrs, iekšpuse

4000

1071
Cylinder för postboxar och
skåp

Biežāk izmantojamo cilindru tipu sortiments Kaba experT programmā. Sīkāku informāciju un izmērus skatīt Kaba produktu katalogā.

*2048D, 2048CFD, 1082, 1083 och 1084 kan ingå i Godkänd låsenhet enligt SS3522.

Atslēga Kaba – 
lietotājam draudzīga un simetriska
- atslēga un cilindrs patentēti līdz 2021. gadam.

Atslēga Kaba, pateicoties īpašajam dizainam, ir ļoti 
draudzīga lietotājam. Aso šķautņu, kas nolieto cilindrus un 
kabatas, vietā Kaba atslēgām ir precīzi izgriezti punkti. Šī 
speciālā tehnoloģija atslēgai nodrošina maigu un smalku 
darbību cilindrā. Turklāt tas, ka atslēga Kaba ir simetriska, 
nozīmē to, ka nav svarīgi, kādā veidā atslēga tiek ievietota 
cilindrā. Tas atslēgai nodrošina divkārt ilgāku mūžu nekā 
tad, ja katrā atvēršanas vai cilindra aizslēgšanas reizē tiek 
izmantota.

Droša atslēgas ieguve
Kaba experT ir atslēgu izstrādājums ar tiesiski nodrošinātu 
aizsardzību. Atslēgu var izgatavot tikai klienta pilnvarots 
meistars ar Kaba licenci. Katra atslēga tiek reģistrēta un 
izdota, uzrādot:

 > rekvizītus
 > personu apliecinošu dokumentu
 > kontroles karti 

2048D
2048CFD

2048F

1082

1083
1084

1071 2048FG
4000

Nemainīga Kaba kvalitāte 
Vai ir kāds slēdzenes cilindrs, kas būtu kvalitatīvāks par 
Kaba experT? Mēs esam veikuši testu, kurā atslēga tiek 
pagriezta, aizslēdzot un atslēdzot atkal un atkal – vairāk 
nekā 1 miljons slēgšanas ciklu, kas ir 10 reizes vairāk nekā 
nepieciešams, lai atbilstu apdrošināšanas kompāniju no-
teiktajai augstākajai klasei. Tas nozīmē, ka durvis var tikt 
aizslēgtas un atslēgtas aptuveni 27 reizes dienā 100 gadu 
garumā, nenolietojot cilindru (ja tiek ņemtas vērā Kaba 
noteiktās apkopes prasības). 

20067
Durvju atslēgu glabātuve. 
Paredzēta izmantošanai kā pagaidu 
uzglabāšanas vieta dzīvokļa atslēgām. At-
bilst Apdrošināšanas kompāniju prasībām, 
kas izvirzītas atslēgu uzglabāšanas 
vienībām (DNT) 2. klase saskaņā ar AS 
SBSC sertifikātu. 

Kaba tehnika rada iespējas 
Īpašais Kaba slēdzeņu cilindriem ir tas (ko mēs saucam par 
„Kaba tehniku“), ka tajos tiek izmantotas vairākas tapas, kas 
ir novietotas dažādos virzienos cita pret citu. Ikvienā Kaba 
experT cilindrā ir 22 tapu kanāli, no kuriem divas rindas ir 
sānu aizbīdņi un divas rindas – malu aizbīdņi. Tas nodrošina 
daudz dažādu slēgšanas variantu. 

Mēs esam īpaši droši!
Mēs esam tik droši par sava produkta kvalitāti, ka sniedzam 
12 gadu garantiju Kaba experT rūpnīcā ražotajiem 
slēdzeņu cilindriem Garantija ir spēkā ar noteikumu, ka tiek 
parakstīts Kaba tehniskās apkopes līgums ar kādu no mūsu 
licencētajiem servisa partneriem. 


