
Kaba experT – Sugárirányú csapsorok
változtatható pozicióval

A Kaba experT magasfokú másolásvédelmi funkciókkal és manipulációs nyitás elleni védelem-

mel felszerelt zárbetétrendszer. A kulcsot szinte lehetetlen másolni, mert a „kód” nem fúrással,

hanem egy speciális marással kerül a kulcsra és a bevezetô élekre egyaránt.

Csapsorai 4 pozicióba helyzthetôk, ez a speciális megoldás nemzetközi szabadalommal védett

több, mint 20 országban. Az expertT rendszer magas permutációs kapacitásával ideális megol-

dás nagy bonyolultságú, magas biztonságot igénylô zárrendszerekhez.



Csapok:

4 csapsor, 22 edzett csap

Kulcsok:

• 3-5 kulcs, speciális kulcsmarással

• színes „smart” kulcsjelölôk, 

12 színben

Kivitel:

Matt-nikkel

Biztonság:

Védett kulcsprofil, magasfokú

másolás- és manipulációs nyitás

elleni védelem

Fúrásvédelem

Magkihúzás elleni védelem

Finomnyitás elleni védelem

Kulcs- és zárutánpótlás szigorúan

csak gyári körülmények között,

jelszó és kódkártya ellenében 

Kulcsütéses nyitás elleni védelem

(bumping key)

Szabadalom: változtatható

poziciójú csapsorok

Tûzállóság T60

Opció:

Vészfunkció

Törésvédelem

Acélházas kivitel

Garancia:

MABISZ – Magyar biztosítók

Szövetsége által minôsített

EN 1303 szabvány szerinti 5-os

fokozat

• DIN 118252 szerinti 3/b osztály

• Vds B osztály

• Nemzetközi szabadalom 2021-ig:

EP 1362 153, WO 01/77466 A1

Zárrendszer:

Zárlati rendszer elemeként is

rendelhetô

Zártípusok:

• Egyoldalas hengerzárbetét 

• Gombos hengerzárbetét

• Lemezszekrényzár

• Másodzár (RIM cilinder)

• Bútorzár
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Az átfordítható kulcstechnológia lehetôvé teszi,
hogy a kulcs mindkét oldala behelyezhetô 
a kulcsnyílásba és mûködtethetô a zár.

Szabadalmaztatott technológia: Sugárirányban
változtatható pozíciójú csapsorok korlátlan
variációs lehetôségeket biztosítanak.

A Kaba experT kulcsok utólag is elláthatók
Legic® jeladóval mechatronikus rendszerekhez.
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