Bravus.2000 Rendszer
Kényelmes fúrt kulcsos zárbetét Intellitec rendszerrel

Tanácsadás és tervezés
Egy időtálló zárrendszer megfelelő működésének megalapozása
az előrelátó tervezéssel kezdődik. A zárrendszer megtervezésétől
a beszerelésen át a szervizelésig, illetve későbbi bővítésig min-

Tanácsainkkal segítünk Önnek a biztonságot és komfortot leginkább egyénre szabottan biztosító zárrendszer kiválasztásában.
Munkatársaink és viszonteladóink mindig mindenkor támogatják
Önt szaktudásukkal.

denben állunk szíves rendelkezésükre.
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Bravus.2000 Zárrendszer

Szabadalmaztatva: Intellitec rendszer
Többszörösen paracentrikus
kulcsprofil

Intellitec
rendszer

2. csapsor (rugós)

Egyedülálló kombináció
• Szabadalmi oltalom 2030-ig
• korlátlan védjegyoltalom
• leghatékonyabb másolásvédelem

Szabadalom 2030*
Márkavédelem
Másolásvédelem

Intellitec rendszer

1. csapsor (rugós)

A Bravus.2000-es rendszer főbb jellemzői

Műszaki adatok

• Legmagasabb szintű jogi és műszaki másolásvédelem •
Szabadalmi oldtalom 2030-ig*, védjegyoltalom korlátlan •
Kényelmes, stabil fúrt kulcs •
Vízszintes kulcsnyílás •
A legmagasabb szintű másolás elleni védelem az Intellitec rendszernek
köszönhetően
• Alkalmas kis és közepes méretű zárrendszerekhez
• Gazdaságosankombinálható Bravus.1000, Bravus.3000 vagy Bravus.4000
rendszerekkel

•
•
•
•
•

2. biztonsági szint a Bravus rendszerben
Szabadalmaztatott Intellitec rendszer
6-csapos rendszer
10 rugós csap 2 csapsorban
14 mm-es hengerátmérő

Bravus.2000 Intellitec rendszerrel
Többszörösen paracentrikus
fúrt kulcsprofil vízszintes
kulcsnyílással

4 rugós csap

Lehetetlen az “illegális” kulcsmásolás

Megbízható védelem az Intellitec rendszernek köszönhetően

Sok, a kereskedelemben kapható zárbetét típus nem nyújt megfelelő
védelmet jogosulatlan kulcsmásolás ellen. Az ilyen kulcsokat megfelelő
kulcsmásoló gépekkel perceken belül le tudják másolni. Az eredmény
egy eredetivel megegyező kulcs, ugyanazon jogosultsággal. Az illegális
kulcsmásolatok óriási kockázatot jelentenek, mert követhetetlenek. A
főkulcsos rendszer tulajdonosa elveszíti a rendszer feletti kontrollját,
ezáltal azt sem tudja, hogy kik lépnek be az épületeibe.

A Bravus.2000 rendszer ötvözi a jogi másolásvédelmet egy rendkívül
magas technikai védelemmel, ezzel garantálva a biztonságos védelmet az illegális kulcsmásolással szemben. A Bravus.2000 rendszer az
új feljesztésű intellitec rendszerrel felszerelt, mely egyedülálló kombinációja a 2030-ig tartó szabadalmi oltalomnak, védjegyoltalomnak
és másolásvédelemnek. Ezek együttesen hatékonyan akadályozzák
meg a jogosulatlan kulcs használatát.

Elektronikával való kombinálhatóság
Ha a Bravus.2000 zárrendszer mellett dönt,
úgy annak az esélye is megmarad, hogy a
jövőben esetleg elektronikus zárrendszerré
bővítse rendszerét.

Intellitec rendszer

• Mechanikus kulcsai egyszerűen összehangolhatók a Combi Cap illetve
Skuni Cap kulcsokkal
• Mechanikai és elektronikai
fejleszthetőségének és bővíthetőségének
köszönhetően időtálló befektetés

6 rugós csap
* Védjegy bejelentve, max. időszak 2030-ig

Fúrás ellen védő csapok
edzett acélból

A megjelenített zárbetét
csak az alapkivitelt
ábrázolja

• Elektronikai rendszerekkel való integrálása megoldható. Pl. beléptetőrendszerek,
riasztórendszerek
Combi Cap

Skuni Cap

