A Stralsund-i OZEANEUM ABUS fúrt kulcsos rendszerrel lett felszerelve.

Tanácsadás és tervezés
A megfelelő és biztonságos zárrendszer alapja a megfelelő tervezés. Munkatársaink és partnereink telefonon
illetve a helyszínen készséggel állnak az Önök rendelkezésére.
Kérjük keressen meg bennünket.

Kapcsolat

ABUS Hungária Kft.
H-1139 Budapest
Lomb u. 31/b.
Tel.: + 36 1 412-1646
www.abus.hu
info@abus.hu

A biztonság megnyugtató érzése
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A referenciák bizalmat nyújtanak

Wavy Line pro
Fúrt kulcsos rendszer hullámos kulcsprofillal

Made in
Germany

Wavy Line pro rendszer
Magas biztonsági szint és komfort

Nemzetközi termékválaszték

Amerika más szabványt használ mint Németország, Európa mást használ mint Ázsia. Amennyiben a termékválaszték
nagyságáról van szó, minden kihívásnak szívesen állunk elébe és azokra nemzetközileg elfogadott megoldásokat
nyújtunk – „Made in Germany“

Második aktív (rugós) csapsor
(csapok a DIN 18252 szerint)
Retszelő golyó
Precíz henger formájú
kódcsapok
Kódoló golyó
Kódolt
profilborda
Hullámos kódolás
és furatok

standard fúrásvédelem – a csapok
edzett speciális acélból készülnek

erősített fúrásvédelem
Az ábrák az erősített fúrásvédelmet ábrázolják

Jogosultság ellenőrzés
3 dimenzióban

Kódolt profilborda
reteszelő golyóval

Alapvető
rendszerelőnyök

• 6 csap az első csapsorban

• A reteszelő golyó
blokkol a
manipulációs
kísérleteknél
(pl. letapogatás)

• Az akár tíz csap és a reteszelő
golyó magas biztonságot garantál

• további csapok a 2. csapsorban
• reteszelő golyó kapcsolatban
egy kódolt profilbordával

• A rosszul kódolt profilbordával
történő nyitási kísérletet a
reteszelő golyó meghiúsítja
• Hiányzó profilborda esetén
  blokkol a reteszelő golyó

Egyedi kivitelek az egyedi zárrendszerekhez
Fúrás- és maghúzás védelem

Elektronikus zárrendszer

Tengervíz álló zárbetét

Különböző megoldások állnak
rendelkezésre

Az ABUS csoport elektronikus
zárrendszereivel kombinálható

DIN 50 021-SS szerinti rozsdásodás
elleni védelem

VdS kivitel (előkészületben)

Vésznyitó funkció

További egyedi kivitelek

Zárrendszerekhez és egyedi zárbetétekhez, hogy azok megfeleljenek
a biztosítók elvárásainak

A zárbetét zárása az ellenkező
oldalon zárban lévő kulcs esetén
is lehetséges

Természetesen további egyedi
megoldások is rendelkezésre
állnak

• Nagyon stabil és formatervezett kulcs

Szabadonfutó funkció

• 14 mm-es hengerátmérő

Alkalmazható pánikzáraknál és
többpontos záraknál

Kérjük egyedi kéréseikkel
keressenek meg bennünket.

• Komfortos használat a fúrt
kulcsos technológiának
köszönhetően
• Függőleges kulcsnyílás

• A szabadalmaztatott rendszer
  jogilag védett másolásvédelmet
nyújt
• Gyártás a DIN EN 1303,
DIN 18252 és ISO 9001:2008 szerint

