Špičkový patentovaný systém na bázi oboustranného klíče pro vysoké nároky: Kaba quattro S
Každý z 22 možných párů stavítek na
jedné straně vložky je volitelný ve 4
stupních.

Všechny vložky jsou stavebnicově poskládané z
jednotlivých stejně dlouhých vložkových insertů
(30 mm) s délkami vložek odstupňovanými po 5 mm.

KABA je mezinárodně registrovaná
ochranná známka.

Vyzkoušená technika oboustranného
klíče: klíč, který odemyká bez ohledu
na to, jak jej zasunete.

Čtyři řady stavítek řazené radiálně do
středu vložky se z hlediska variací
vzájemně nijak neomezují.

• Rakouský patent č. 396.502.
Platnost patentu do r. 2010.

• Zvýšená odolnost proti vloupání dle
rakouské normy ÖNORM 5454.

• Maximální ochrana zákazníka:
Dodatečně objednané klíče budou vyrobeny výhradně u výrobce na základě
hesla a podpisového vzoru, který musí
souhlasit s originálem odevzdané bezpečnostní karty.

• Klíče je možno dodávat s návleky na
hlavu klíče z PH v 11 různých barevných
odstínech jako pomůcka pro lepší organizační rozlišení.

Technické údaje a rozměrové tabulky (oboustranná
bezpečnostní vložka, vložka s otočným knoflíkem, půlvložka)
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Oboustranná bezpečnostní
vložka

Bezpečnostní vložka s
otočným knoflíkem
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Oboustranný klíč je technicky
velmi obtížně kopírovatelný.
Kódování klíče se neprovádí
vrtáním, ale speciálním frézováním, kterým se zastírá přesné
umístění kódování na klíči.
Kódování je provedeno i na
hranách klíče. Tím je dosaženo
zvýšené bezpečnosti proti
okopírování neoprávněnými
osobami.
Systém obsahuje až 22 párů
stavítek na každé straně vložky.
Bezpečnost uzamknutí se
kromě toho zvyšuje použitím
zvláštních tvarů stavítek.
Celkové délky stavítkových párů
jsou přitom stále stejné, to
představuje nejvyšší bezpečnost proti vyhmátnutí. Každý z
22 možných párů stavítek na
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Bezpečnostní
půlvložka
B
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každé straně vložky je volitelný
ve vícero stupních. Čtyři řady
stavítek umístěné radiálně k ose
vložky nezpůsobují v žádném
případě jakékoliv vzájemné
omezení variací.

Výhody na první pohled:
Variabilita:
Vložky jsou dodávány v délkách
od 60 do 200 mm. Z toho důvodu nepředstavují žádný problém
různé tlouštky dvěří.
Flexibilita
Kromě oboustranných vložek
jsou k dostání i další vložky. S
ohledem na modulární stavebnicový systém je možno použité
vložky bez problémů přestavět
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do jiných stavebnicových prvků
(půlvložky, vložky s otočným
knoflíkem, vložky pro kovový
nábytek …).
Bezpečnost:
Také v uzamykacích systémech
garantuje modulární systém
Kaba quattro S stejnou bezpečnost jako u samostatně
používaných vložek navzdory
menší rozdílnosti stavítek.
Vložky quattro S mohou být na
požádání dodávány ve vyšší
bezp. třídě
• DIN 18254 tř.3b s ochranou
proti vylomení, jakož i
• VdS tř. B s ochranou proti
vytržení.
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