
4 radiálne usporiadané rady stavidiel až s 
22 pármi čapov - zabrániť útoku pomocou 
NRM (nedeštruktívnej rezonančnej metódy)
alebo vyhmataniu planžetou

Kód dovozcu 
kópie kľúčov iba od 
schváleného dovozcu 
dormakabou

Ergonomický
obojstranný kľúč -
je ho možné vložiť 
v oboch polohách

Z pevného niklového striebra 

- pre dlhú životnosť

Žiadne ostré hrany
alebo rohy - 

žiadne diery vo
vreckách a taškách Teleso vystužené oceľovými výstuhami - 

pre veľmi vysokú ochranu proti rozlomeniu 
(voliteľné)

Zakódované frézovanie -
na kľúči nie sú viditeľné polohy stavidliel proti vyhmataniu 

Špeciálne frézovanie - na hrote kľúča  
chráni pred nelegálnymi kópiami kľúčov

experT plus – zámkové vložky s obojstrannými kľúčmi

Bezpečnosť Pohodlie Pružnosť

* Neplatí vo všetkých krajinách - ďalšie informácie nájdete na celom svete.espacenet.com
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Pevné kovové očko

Systém dormakaba expert plus je 
systém vložiek s obojstrannými 
kľúčami. Vložky môžu byť pre 
zákazníka na mieste prispôsobené 
autorizovaným miestnym zámočníkom 
(rozmer, funkcie). Autorizované 
zámočníctvo je jediným  kontaktným 
miestom pre kópie kľúčov. Systém 
expert plus ponúka nadštanda ochranu 
a pohodlné ovládanie pre uzamykacie 
systémy alebo pre systémy hlavného 
kľúča. Je ideálny na zabezpečenie a 
organizáciu prístupu pre súkromné   
domy, byty alebo malé a stredne veľké 
podniky.  

● Vysoká úroveň 
zabezpečenia 
prostredníctvom súladu s 
predpismi, napríklad EN 
1303 a DIN 18252.

● Dlhodobá ochrana podľa 
európskeho patentu 
EP2890856B1 *.

● Konštrukcia vložky chráni 
pred neoprávnenou 
manipuláciou pred 
všetkými bežnými 
metódami.

● Obojstranný kľúč bez 
ostrých hrán sa dá vložiť 
obojstranne do vložky, 
nezáleží na tom ktorá 
strana je hore.

● Pre každého užívateľa 
systému stačí iba jediný 
kľúč, ktorý otvorí viac 
dverí, podľa jeho 
oprávnení.

● Prispôsobiteľné vložky aj 
na mieste montáže 
(rozmery, funkcie, len 
pracovníkmi 
autorizovaného podniku). 

● Voliteľné bezpečnostné 
prvky pre ešte väčšiu 
ochranu.

● Možnosť kombinovať s 
elektronickými 
prístupovými systémami 
dormakaby.

experT plus



Certifikovaná bezpečnosť a
množstvo možností

Pridaná hodnota -

špeciálne funkcie

Osvedčenia
• EN 1303 Bezpečnostná trieda 6 súvisiaca s kľúčom a Stupeň odolnosti proti útoku D pre 

verzie s oceľovým prekrytím vložky

• Bezpečnostné normy / certifikáty (rozšírené):

- DIN 18252 triedy C a D

- VdS triedy B a BZ pre zodpovedajúce špeciálne vyhotovenie

• Protipožiarna ochrana: Zámková vložka testovaná podľa EN 1634-1 a EN 1634-2

Rôzne typy kľúčov s rôznymi tvarmi a 

funkciami

Ak máte veľmi konkrétne požiadavky na 

kompletný systém hlavného kľúča alebo na 

jednotlivé dvere, pozrite si našu komplexnú 

ponuku špeciálnych funkcií a špeciálnych 

vyhotovení. Viac podrobností nájdete v 

brožúre Špeciálne funkcie pre systémy 

obojstranných kľúčov.

Farby ako vizuálna pomôcka

Hlavné špeciálne funkcie

• Dočasný prístup pre

obslužný personál?

Jednoducho pootočením kľúča!

Servisná funkcia (SAT)

• Kľúč zvnútra v uzamknutom zámku? 

Žiadny problém!

Vložka zámku s obojstranným 

ovládaním kľúča (núdz. funkcia, BSZ)

• Vonku zima a vlhko? Vo vnútri 

bude všetko suché. 

Zateplená zámková vložka (TIC)

• Veľa prachu vo vzduchu?
Ale nie v zámkovej vložke.

Ochrana proti prachu a poveternostným 

vplyvom (SSW)

Základný kľúč (malý)
s modrým návlekom a malou hlavou

Pre základný kľúč, sú návleky 
v 12 farbách.

Kľúč s veľkou hlavou

Pree kľúč s veľkou hlavou sú 
návleky k dispozícii v 12 farbách.

Pancierový kľúč

Kľúč s návlekom transpondéra RFID
pre integráciu s elektronickými 
systémami

Návleky na transpondéry RFID  

sú čierne a majú na boku polkruhovú 
lamelu, ktorá môže byť v šiestich 
farbách  pre ľahšie rozlíšenie. 

Voľnosť pri výbere zámkových vložiek a ich vyhotovení

Máte na výber zo širokého výberu typov, z ktorých si môžete 
vybrať. Do systému si k zámkovým vložkám môžete zahrnúť 
napríklad aj zámok na kovové skrinky, elektrické spínače, 
schránky, visiace zámky a podobne. Môžete si vybrať taktiež 
rôzne farebné povrchy ktoré budú ladiť s vašimi kovaniami či 
zariadeniami.

Nejaké otázky?

dormakaba

International Holding AG

Hofwisenstrasse 24

CH-8153 Rümlang

T +41 44 818 90 11

info@dormakaba.com

www.dormakaba.com

Dovozca:

  0907 020 415, 048/4 151 016
 uzamykanie@stavebna.sk
🛒 kúpiť
🌐 kovania.eu

 🌐 www.univerzálnykluc.sk

apex Banská Bystrica s. r. o.
29 augusta č. 23
SK-974 01 Banská Bystrica 

preložil a doplnil apex BB
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