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Kaba experT pluS

Kaba experT pluS on
suojattu juridisesti
luvatonta avaimen
kopiointia vastaan.
Avaimen ja sylinterin
patentti on voimassa
vuoteen 2033
saakka.

Kaba-avain – käyttäjäystävällinen, toimii kummin päin tahansa
Erityinen muotoilu tekee Kaba-avaimesta erittäin käyttäjäystävällisen.
Sylinteriä ja taskuja kuluttavat terävät reunat on korvattu
tarkkuusjyrsityillä osilla. Tämän erityisteknologian ansiosta avain kulkee
sylinterissä pehmeästi ja mukavasti. Kaba-avainta voidaan käyttää
kummin päin tahansa. Näin avaimen käyttöikä kaksinkertaistuu
verrattuna siihen, että lukon avaamiseen tai lukitsemiseen käytettäisiin
aina vain avaimen toista puolta.

Kaba-sylinteri – pieni tarkkuusihme
Kaba-sylinterit on kehitetty täyttämään asiakkaiden erityiset
turvallisuustarpeet. Kaba expertT pluS -sylinterisarja sopii
useimpiin markkinoilla oleviin lukkorunkoihin. Kaikille Kaba- on
yhteistä tekninen tarkkuus, joka takaa sylinterille erittäin hyvän
suojan tiirikointia vastaan ja pitkän käyttöiän.
Kaba-periaate luo mahdollisuuksia
Kaban lukkosylintereiden erikoisuus on ns. Kaba-periaate:
käytämme useita tappirivejä, jotka ovat eri kulmissa toisiinsa
nähden. Jokaisessa Kaba experT pluS -sylinterissä on 22
tappikanavaa, joista kaksi riviä on varustettu sivutapeilla,
toiset kaksi reunatapeilla. Tämä mahdollistaa suuren määrän
erilaisia lukitusyhdistelmiä.
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2048, 2048D
Ovaali yksittäissylinteri,
ulkopuoli
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1083
Pyöreä kaksoissylinteri

02
2048CF, 2048CFD
Ovaali kaksoissylinteri

06
1084
Pyöreä yksittäissylinteri,
sisäpuoli

03
2048F
Ovaali yksittäissylinteri,
sisäpuoli

07
1071
Sylinteri postilaatikoihin
ja kaappeihin

04
1082
Pyöreä yksittäissylinteri,
ulkopuoli

08
2048FG
Ovaali yksittäissylinteri
lukittaviin kädensijoihin

09
4000
Eurosylinteri,
yksipuolinen
10
20067
Avainputki asunnon
avainten tilapäiseen
säilytykseen.

Valikoima tavallisimmista Kaban
experT pluS -sylinteriohjelman
malleista. Tarkempaa tietoa
mittapiirustuksineen dormakaban
tuoteluettelossa.

Riippulukko

Miljoona
syytä luottaa
experT:tiin
Voiko lukkosylinteri olla enää laadukkaampi kuin Kaba experT pluS?
Olemme testanneet Kaba experT -konseptia lukitsemalla ja
avaamalla lukon yhä uudelleen yli miljoona kertaa, mikä ylittää
kymmenkertaisesti vakuutusyhtiöiden asettamat korkeimmat
laatuvaatimukset. Voit siis lukita ja avata ovesi lukon noin
27 kertaa päivässä 100 vuoden ajan, ilman että sylinteri kuluu
(edellyttäen että noudatat dormakaban huolto-ohjeita).
Tarjoamme huippuvarmuutta!
Luotamme laatuumme niin
vankasti, että myönnämme
12 vuoden toimintatakuun
tehdasvalmisteiselle
Kaba experT pluS -lukoille
sekä lukkosylintereille. Takuun
voimassaolo edellyttää Kabahuoltosopimusta valtuutetun
jälleenmyyjän kanssa.
Huoltosopimuksen etuja:
• Säännöllisellä huollolla
ehkäistään tulevia ongelmia
• Lukitusjärjestelmän käyttöikä
pitenee
Pystyt ennakoimaan tulevat
kustannukset
dormakaban huolto-/takuukirja
varmistaa, että huolto tehdään
ajallaan.

Integroitavissa Kaban
elektronisiin lukkoihin ja
kulunvalvontajärjestelmiin
Kun investoit Kaba experT pluS
-lukkojärjestelmään, voit integroida
sen Kaban elektronisiin lukkoihin ja
kulunvalvontajärjestelmiin. Kaba
experT pluS -avain päivitetään
vaihtamalla avainpanta legictai Mifare-avainpantaan.

Turvallinen avainten käsittely
Kaba experT pluS -avain on
juridisesti suojattu. Avaimia saa
valmistaa ainoastaan asiakkaan
valitsema Kaba experT pluS
-lisensoitu jälleenmyyjä .
Jokainen avain rekisteröidään.
Luovuttaminen edellyttää,
että vastaanottaja esittää:
• tilauslomakkeen
• henkilötodistuksen
• valvontakortin
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310 Moduulisylinterille 2000.
Itselukittuva lukko, jossa avaimen voi
poistaa sekä lukitussa että
aukiasennossa.
02
312 Kellaritilojen ja vinttien
lukitsemiseen. Kaltereiden ja luukkujen
sisäpuoliseen lukitukseen ja alle
200 kg:n painoisten veneiden sekä
polkupyörien lukitukseen. Vakiotoimitus
ei-itselukittuvana, avaimen voi poistaa
vain lukitusasennossa. Saatavana
myös itselukittuvana.
03
313 Ovien, porttien ja luukkujen
sisäpuoliseen lukitukseen sekä
kaltereiden sisäpuoliseen lukitukseen.
Moottoripyörien, mopedien ja yli
200 kg:n painoisten veneiden ja
venemoottoreiden lukitsemiseen.
Ei itselukittuva, avaimen voi poistaa
vain lukitusasennossa.
04
314 Ovien, porttien, luukkujen ja
kaltereiden ulkopuoliseen lukitukseen.
Ei itselukittuva, avain voidaan
poistaa vain lukitustilassa.
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