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Jūsu drošībai un ērtībām 



Pārbaudīta abpusējā atslēgu tehnika

Četrrindu cilindru 
tapu sistēmas 
šķērsgriezums

Kaba experT pluS 
standarta atslēga ar 
uzliku

Kaba experT pluS, 
ar pastiprinātu loku 
(opcionāli) 

Ergonomiska 
abpusējā atslēgu 
sistēma 

Tērauda korpuss ar 
augstu izturību 

12 dažādas 
krāsainas atslēgu 
uzlikas sniedz 
pārskatāmību

Kaba experT pluS ir četrrindu tapu cilindru sistēma, ko izmanto 
gan vienotai slēdzeņu sistēmai, gan arī atsevišķi aizslēgtiem 
slēdzeņu cilindriem.
Kaba experT pluS sistēma izpilda 

 > Eiropas standarta EN1303 6. klases  
un (opcionāli) 2. klases prasības 

 > pretuzlaušanas pakāpe atbilstoši DIN 18252 82. klasei
 > VdS B klase un LAM versijā – BZ klase.
 > GOST
 > FZG –speciālajām un evakuācijas izejas slēdzenēm 

Kaba experT pluS slēdzeņu cilindri ir aizsargāti arī pret „si-
tienu metodi”(„bumping”), kas ir radījusi augstu uzlaušanas 
risku.

Ergonomiski pareiza abpusējās atslēgas sistēma
Kaba abpusējām atslēgām atslēgu ievieto atslēgas kanālā 
vertikāli, tātad ergonomiski pareizi. Pateicoties abpusējai 
atslēgu tehnikai, ir vienalga, kā ievietot atslēgu.

Kaba atslēgu frēzējums
Kaba experT pluS atslēgas veido ar datoru vadāmajā 
slīdvirsmas frēzēšanas procesā ar visaugstāko precizitāti.
Tām raksturīgs augsts drošības līmenis, minimāls nolietojums 
un viegla uzturēšana, un tās ir pilnīgi uzticamas. 

Kaba tērauda cilindri 
Kaba experT pluS slēdzeņu cilindrus var piegādāt ar tērauda 
korpusu un ar īpašiem cietmetāla papildu sprūdiem. Ar to tiek 
nodrošināta paaugstināta aizsardzība pret noraušanu.

Jūsu personīgajai drošībai
Papildu Kaba experT pluS atslēgas drīkst izgatavot tikai Kaba 
vai tā pilnvarotie pārdošanas partneri, un līdz 2033. gadam 
to aizsardzību nodrošina starptautiskais patents (PCT pietei-
kums). 

Investīciju drošība
Kaba experT pluS slēdzeņu cilindri ir izgatavoti moduļu veidā. 
Līdz ar to vajadzības gadījumā Kaba pilnvarotie pārdošanas 
partneri var ātri un vienkārši pārveidot slēdzeņu cilindrus. 
Moduļu konstrukcija paplašina sistēmas elastīgumu un 
nodrošina Jums investīciju drošības maksimālo pakāpi.

Saderība „no apakšas uz augšu”
Kaba experT pluS cilindri ir saderīgi „no apakšas uz augšu” 
līdz mehāniski elektroniskai Kaba sistēmai. Nomainot atslēgas 
uzliku, Jūsu mehāniskā atslēga kļūst par elektronisku pieejas 
kontroles caurlaidi, paturot mehāniskās atslēgšanas iespēju..

ABPuSēJā ATSLēGu TEhNIKA



Vienādi aizslēdzami slēdzeņu cilindri vai 
slēdzeņu sistēmas

Slēdzeņu sistēma Jūsu mājai
Kaba experT nodrošina Jums pieejas tiesību noteikšanu Jūsu 
privātmājai, Jūsu uzņēmumam vai Jūsu praksei. Jūs nosakāt, 
kurš, ko un ar kādu atslēgu aizslēdz.
 

Viena atslēga visam
Kaba experT sistēma ir izmantojama visos cilindru tipos (dubul-
tais un vienkāršais cilindrs, cilindrs ar rokturi, mēbeļu slēdzenes, 
piekaramās slēdzenes, elektriskie slēdži u.c.).
Īpašais apstāklis: Jūs varat pasūtīt slēdzeņu cilindrus tā, lai vi-
sus varētu atvērt ar vienu vienīgu atslēgu (vienādi aizslēdzami 
slēdzeņu cilindri).

Cilindrs ar rokturi Vienkāršais cilindrs Piekaramā slēdzene Dubultais cilindrs Rim cilindri Rim cilindri

SLēDZEņu CILINDRI
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Kaba GmbH
ulrich-Bremi-Strasse 2
A-3130 herzogenburg
Austria
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.


