ABUS Zárrendszerek
Testreszabott biztonság

www.abus.hu

Azonos zárlatú rendszer

Központi zárrendszer

Azonos zárlatú rendszer
Családi házakhoz
Minden zárbetét ugyanazzal a zárlattal rendelkezik. A különböző zárak pl. egy családi házban a bejárat, hátsó ajtó, kapu,
garázs, a pince, a tároló stb. ugyanazzal a kulccsal nyitható.

Zárak rendszerben

Központi zárrendszer
Társasházakhoz
Minden lakó a saját kulcsával tudja nyitni a saját lakását és a
közös helységeket (pl. lépcsőház, szeméttároló, pince, tetőkijárat), de a többi lakás nyitására nincs jogosultsága.
Egyedi kulcsok
Lakás 1

Egyedi kulcsok
Lakás 2

Azonos zárlathoz
tartozó kulcs

Közös helységek
zárbetéte
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Főkulcsos zárrendszer

Vezérkulcsos zárrendszer

Főkulcsos zárrendszer
Vállalatok, intézmények részére
A főkulcs minden, a zárrendszerben található zárbetétet nyit,
miközben az egyes zárak saját, egyedi kulccsal működtethetők.
Panziók, kis- és közepes szállodák, irodaépületek számára
kiváló, ahol fontos, hogy belépési jogosultságok testre szabhatók legyenek.

Vezérkulcsos zárrendszer
Vállalatok, intézmények részére
Több főkulcsos rendszerből áll össze. A fölérendelt kulcsok
(csoportkulcs, főkulcs, vezérkulcs) minden, neki alárendelt zárbetétet nyitnak. Az egyedi kulcsok csak az adott zárbetétet nyitják.

Egyedi kulcsok
Főkulcs
Vezérkulcs

Főkulcsok
Csoportkulcsok
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Egyedi kulcsok
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Hengerzárak zárrendszerekhez

Hengerzárak zárrendszerekhez

Bravus 2000 MX

D10

Termékjellemzők:

Termékjellemzők:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

szabadalmi és jogi védelem 2030-ig
10 aktív csap 2 csapsorban
másolásvédelem speciális Intellitec rendszerrel
moduláris rendszer
törésvédelem, fúrásvédelem, letapogatás elleni védelem,
„bumping key“ elleni védelem
biztonsági kódkártya
MABISZ ajánlással

Zolit 2000

Termékjellemzők:
•
•
•
•
•
•
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szabadalmi és jogi másolásvédelem 2034-ig
6 aktív és 2 passzív csap 2 csapsorban
másolásvédelem speciális Intop rendszerrel
törésvédelem, erősített fúrásvédelem, letapogatás elleni védelem, „bumping key“ elleni védelem, biztonsági kódkártya
vészfunkció
MABISZ ajánlással

megfordítható, fúrt kulcs; hosszú kulcsnyak		
10 csap 2 különböző csapsorban
vészfunkció
kódkártya
finomnyitás, letapogatás, fúrás és magkihúzás elleni védelem
MABISZ ajánlással

D6PS

Termékjellemzők:
•
•
•
•
•

megfordítható, fúrt kulcs, hosszú kulcs kulcsnyak
6 csapos rendszer
kódkártya
finomnyitás, letapogatás, fúrás és maghúzás elleni védelem
MABISZ ajánlással

Zolit 1000

E50

Termékjellemzők:

Termékjellemzők

•
•
•
•
•
•

•
•

Szabadalmi és jogi másolásvédelem 2034-ig
másolásvédelem speciális Intop rendszerrel
6 csapos rendszer
paracentrikus kulcsprofil
fúrásvédelem, biztonsági kódkártya
MABISZ ajánlással

paracentrikus kulcsprofil, finomnyitás, letapogatás ellen
5 csapos rendszer
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Zárrendszerek előnyei

Zárrendszerek további lehetőségei

Megfordítható kulcs

Hagyományos
kulcs

ABUS Zárrendszerek előnyei
Zárrendszerek kényelmes, megfordítható kulccsal
• Horizontális kulcsbehelyezés; erős, masszív megfordítható
kulccsal
• Szabadalmi védelem, márkavédelem, másolásvédelem
• Maximális védelem az illetéktelen kulcsmásolással, a hengerzár
manipulációs nyitásával, magkihúzásos nyitással szemben a
szabadalomvédett technológiának köszönhetően
Zárrendszerek hagyományos kulcsokkal
• Vertikális kulcs behelyezés; erős hagyományos kulccsal
• Szabadalmi védelem, márkavédelem, másolásvédelem
• Hatékony védelem manipulációs nyitással és az illetéktelen
kulcsmásolással szemben

Zárrendszerek további lehetőségei
Hengerzárak
Egyedi igény szerint a különböző hengerzárak azonos zárlatba
vagy zárlati rendszerbe foglalhatók:

Lakatok
pl. szerszámtároló

Félcilinderek,
pl. garázsajtó

Két oldali hengerzárak:
pl.kertkapu

Opcionális speciális lehetőségek
• Vészfunkció
• Különféle hengerzárbetét kivitel
Elektronikával kombinálható
Codeloxx standard és proximity cilinderek.
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Gombos zárak
pl. bejárati ajtó

Körcilinder,
pl. másodzárak

Rim cilinder,
pl. bútorzár
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ABUS zárrendszer referenciákból

Elektronikus zárbetét

CodeLoxx számkódos zárbetét

BURJ AL ARAB / EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK

•

kereskedelmi- és ipari vállalatok

•

közintézmények, múzeumok,
önkormányzati hivatalok

•

oktatási intézmények, iskolák,
Egyetenek, Kollégiumok

•

szállodák, panziók, lakóparkok

•

irodaházak, kereskedelmi üzletláncok

•

sportlétesímények, szabadidő
központok
THE RITZ-CARLTON HOTEL / NÉMETORSZÁG

Termékjellemzők:
•
•
•
•
•
•
•

Kétoldalas elektronikus zárbetét, kívülről ABUS Seccor chip
kulccsal vagy számkóddal, belülről gombbal nyitható
Prémium, rozsdamentes acél gombok, 30 mm-es átmérővel
Megbízható, tartós akkumulátor (50.000 nyitási ciklus)
Optikai jelzés
Folyamatos beléptetés
Választható nyitási idő: 6 vagy 12 másodperc
Modulárisan 5 mm-enként hosszabbítható

GOLF- ÉS WELLNESSHOTEL BALMER SEE / NÉMETORSZÁG

CodeLoxx Proximity zárbetét
FORSTHAUS GRÜNA / NÉMETORSZÁG

Termékjellemzők:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kétoldalas elektronikus zárbetét, kívülről ABUS Seccor chip
kulccsal vagy proximity kártyával, belülről gombbal nyitható
Prémium, rozsdamentes acél gombok, 30mm-es átmérővel
Hitag 1 és 2 traszponderrel működtethető
Megbízható, tartós akkumulátor (50.000 nyitási ciklus)
Optikai jelzés
Folyamatos beléptetés
Választható nyitási idő: 6 vagy 12 másodperc
Modulárisan 5 mm-enként hosszabbítható

SKI DUBAI / EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK

EMIRATES PALACE HOTEL / EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK

SAGRADA FAMÍLIA / SPANYOLORSZÁG

Kapcsolat:			

Az Ön ABUS partnere:

ABUS Hungária Kft.		
1139 Budapest, 			
Lomb u. 31/b				
Tel: +36 1 412 1646		
Fax: +36 1 239 3073		
Email: info@abus.hu		
www.abus.com			

Your specialist retailer:

EAN

