System Y14 Deltus
Profilowany kształt z Systemem Deltus Intellitec

MADE IN
GERMANY

System Y14 Deltus
System zamknięć z profilowanym kształtem i Systemem Intellitec

detektor Deltus
Intellitec

nacięcia klucza

standardowe zabezpieczenie przed
rozwiercaniem – sztyfty ze specjalnej
hartowanej stali

sztyft Deltus
Intellitec

dodatkowe zabezpieczenie przed rozwiercaniem (opcjonalnie)
wszystkie rysunki wkładek z opcjonalną ochroną przed rozwierceniem

System Intellitec
• Weryfikacja
uprawnienia
klucza dokonuje
się poprzez
detektor Deltus
Intellitec we
wnętrzu wkładki
• W przypadku braku lub
niezgodności sztyftu Deltus
Intellitec w końcówce klucza,
klucz nie daje się w pełni
wprowadzić do profilowanego
otworu, co uniemożliwia
zamknięcie
• Dzięki połączeniu wysokich
parametrów technicznych powstaje wyjątkowo wysokie zabezpieczenie przed kopiowaniem klucza

Odgięty precyzyjny kształt

Ogólne zalety systemu

• Odgięty precyzyjny
kształt stanowi
skuteczne
zabezpieczenie
przed wytrychem

• Bardziej kompleksowe systemy
zamknięć dzięki 14-milimetrowej
średnicy rdzenia

• Ten specjalny
profilowany kształt skutkuje
bardzo wysokim zabezpieczeniem
przed kopiowaniem klucza
• Poprzez swą odgiętą formę klucz
zyskuje wyraźnie wyższą stabilność

• Łączy się z systemami wyższego
standardu bezpieczeństwa
(XY14 Deltus lub KY14 Deltus)
• Prawne zabezpieczenie przed
kopiowaniem do 2030
(patent w oczekiwaniu)
• Ochrona marki (w oczekiwaniu)
• Funkcja bezpieczeństwa
dostępna od długości 26,5/26,5 mm
• Wykonanie zgodnie z DIN EN 1303,
DIN 18252 i ISO 9001:2008
• 5 lub 6 zapadek z każdej
strony wkładki

System XY14 Deltus
dla wyższej ochrony przed otwarciem

dodatkowy drugi
rząd zapadek

detektor Deltus
Intellitec

nacięcia klucza
i nawiercane
otwory klucza

standardowe zabezpieczenie
przed rozwiercaniem – sztyfty
ze specjalnej hartowanej stali

sztyft Deltus
Intellitec

dodatkowe zabezpieczenie przed rozwiercaniem (opcjonalnie)
wszystkie rysunki wkładek z opcjonalnym zabezpieczeniem przed rozwiercaniem

Idealne uzupełnienie
dla wyższych wymogów
bezpieczeństwa
• System XY14 Deltus = System Y14
Deltus + zapadki boczne (X14)
• Dzięki dodatkowemu rzędowi
zapadek (przy XY14 Deltus)
zwiększacie Państwo stopień
złożoności uprawnień dostępowych
o dodatkowy wymiar, co wyraźnie
utrudnia manipulację
• Rozszerzenie do XY14 Deltus może
zostać zastosowane w całym
systemie zamknięć lub tylko do
tych części, które są istotne dla
bezpieczeństwa

Plus do bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo inwestycji

• Dodatkowy rząd zapadek utrudnia inteligentne próby manipulacji

• Dodatkowy rząd zapadek
umożliwia jeszcze wyższą
kompleksowość systemów
zamknięć oraz ich rozszerzenia

• Nawiercane otwory klucza i sztyft
Deltus Intellitec w końcówce
klucza utrudniają wykonanie
nieuprawnionych kopii klucza
• Do 10 zapadek po każdej stronie
wkładki oferuje optymalną
ochronę przed próbami otwarcia

• Opcja późniejszego rozszerzenia
oferuje rozległe możliwości dopasowania, np. przy zmianach w
strukturze uprawnień
dostępowych
• Późniejsze rozszerzenie
umożliwia długoterminowe
utrzymanie systemu zamknięć,
np. przy utracie klucza

Doradztwo i planowanie
Odpowiedzialne planowanie jest podstawą bezpiecznego i funkcjonalnego systemu zamknięć. Chętnie doradzimy
Państwu przy wyborze odpowiedniego systemu zamknięć. Nasi współpracownicy i doradcy w punktach handlowych są
zawsze do Państwa dyspozycji, bezpośrednio na miejscu lub telefonicznie.
Proszę się z nami kontaktować.

Kontakt

www.abus.pl
info@abus-krakow.pl
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