Otthonbiztonság
ellenőrzőlista
Hengerzárbetét

A zárbetét a „biztonságos ajtó” biztonsági rendszerének egyik alap alkotóeleme.
Ezzel az ellenőrzőlistával utánanézhet, hogy mindent megtett-e a biztonságért. Ezenkívül a különböző zárbetétek
többféle kényelmi funkciót is kínálnak, amelyeket szintén összevethet ennek az ellenőrzőlistának a segítségével.
· A kulcsot csak kódkártyával lehet lemásolni?
Nem? Így sosem lehet biztos abban, hogy nincs másnak kulcsmásolata. A kódkártyás és védett profilú zárbetéteket csak
a gyártó vagy erre felhatalmazott kereskedők képesek lemásolni!
· Otthonában gombos zárbetétek vannak felszerelve (kivéve: üvegajtóknál)?
(A könnyű kezelhetőség csak az egyik szempont, például idősebb embereknél. Ilyen zárbetét használata esetén
nem kell keresgélni a kulcsot veszélyhelyzetekben. Kisgyermekes családok esetében azonban csak másodzárral
együtt érdemes beszerelni, különben a gyermekek túl egyszerűen tudnák kinyitni az ajtót.)
· Zárbetétje rendelkezik vészfunkcióval?
(Ennél egy másik kulcs segítségével akkor is ki tudja nyitni az ajtót, ha belülről be van dugva a kulcs. Erre például
akkor lehet szükség, ha alszik valaki a lakásban (pl. idősebb hozzátartozója), vagy ha az ajtó becsukásakor párja
elfelejtette belülről kihúzni a kulcsot.) Ezekben a helyzetekben vagy egyéb vész eseten Ön vagy a kulccsal
meghatalmazott személy (pl. ápoló, bébiszitter) be tud jutni a lakásba. Gondolja végig, milyen gyakran lehet szüksége
erre a funkcióra.

· Minden zárhoz külön kulcsot kell elővenni?
(Felejtse el a hatalmas kulcscsomókat, válasszon inkább zárrendszert. A garázstól a bejárati ajtóig bezárólag
minden zárat egy kulcs nyit, amennyiben az azonos zárlatú rendszert választja.) Ez nem befolyásolja a
biztonságot, hiszen az a zárbetét biztonsági tulajdonságain múlik, nem a zárlati rendszeren. Az azonos zárlatú
rendszer biztonsága a zárbetét minőségével azonos viszont nagyon kényelmes megoldás! Aki egyszer
megtapasztalta az azonos zárlatú zárrendszerek előnyeit, az nem szívesen mond le róluk!
Tudnivalók a zárbetétekről
A zárbetét az általa és a zárpajzs által alkotott rendszer kisebbik alkotóeleme. A lakás- és házajtók esetében feltétlenül
célszerű átgondolnia ezt a két, biztonsági szempontból fontos dolgot, beleértve a biztonsági zárpajzsokat is. Mi a
magkihúzás elleni védelemmel rendelkező zárbetétek használatát javasoljuk.
Bár a biztonság szempontjából ez nem lényeges, de esztétikai szempontból jó tudni, hogy a zárbetét a védőpajzzsal
egyező színben is rendelhető.
· „Mentsük meg a nadrágzsebeket!”
Ezt a problémát szinte mindenki ismeri: Az ember siet, a nadrágzsebébe nyúl a kulcscsomóért, és amikor kihúzza,
felszakítja vele a nadrágzsebét. A fogak kilyukasztják a zsebet, és egyben kihúzzák a cérnát is. Kétoldalas, fúrtpontos
kulcsokkal ez nem fordulhat elő. A hagyományos kulcsokkal ellentétben az ilyen kulcsok nem fogazottak, mivel a
zárómechanikát egy sarkok és élek nélküli, kétoldalas profil működteti, amely ráadásul sokkal többféle zárváltozatot
tesz lehetővé. Cserélje le zárbetétjét, de ne csak a nadrágzsebei kedvéért…
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· Zárbetétje több mint 3 mm-rel túlnyúlik?
A zárbetét hosszát úgy választhatja meg helyesen, hogy összeadja az ajtó és a zárpajzs vastagságát. Érdemes a
megfelelő hosszúságú zárbetétet beszerelni, ellenkező esetben az illegális behatolóknak könnyű támadási felületet
nyújt és akár a biztosítóval szembeni igényeérvényesítést is ellehetetlenítheti! Az ABUS-tól mérőeszközt is rendelhet,
amellyel meghatározhatja a pontos méretet, de a méretábráinkat is használhatja.

