Chytrý klíč řeší všechny vaše potřeby
oboustranný klíč od vynálezce
mechanika s elektronickým přístupem
otevře stůl, schránku, skříň, serverovnu
kombinace s digitálními vložkami
elektronické dveřní štíty

Chytrý klíč s čipovou technologií
vysoce zabezpečená aplikace
čipová technologie KABA evolo
jednoduché řešení při ztrátě klíče
možnost evidence vstupů
snadné a bezpečné otevírání

experT pluS

KABA EXPERT PLUS
Řešení zabezpečení
Smart technologie
Pro každého

Chytrý klíč
od vynálezce

4. bezpečnostní třída – RC 4 (ČSN EN 1627)
RC 6 (ČSN EN 1303)
patentově cháněný klíč do roku 2033
certifikát NBÚ
ochrana proti SG / Bumpkey metodě

VSTUP

generální klíč

kancelář 1

kancelář 2

skupinový klíč

skupinový klíč

Chytrá klika C-lever
RC 3 dle ČSN EN 1627:2012

komfortní ovládání
ochrana majetku i dat
kontrola přístupů
patent do r. 2033
zámek A1 zámek A2 zámek A3

zámek B1
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možnosti ovládání přístupu
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Chytrý klíč ocení děti i rodiče
inteligentní řešení pro rodinné domy
jeden chytrý klíč od všeho
otevře branku, garáž, sklep, balkon atd.
lze také využít klíč s čipem v jednom
4. bezpečnostní třída – RC 4 (ČSN EN 1627)

Mechatronická vložka KABA evolo
kombinovaná, dvojitá bezpečnost
široklá oblast použití
wireless správa přístupových oprávnění
inovativní a uživatelsky přátelská
snadná montáž do interiérových dveří

Chytrá digitální vložka KABA evolo
už žádné obavy ze ztráty klíče
ztracený čip se snadno vymaže z paměti
ideální pro vstupy do budovy z exteriéru
bezpečnost, funkčnost a zpráva čipů
certifikace NBÚ
jednostranná digi vložka

oboustranná digi vložka

patent do r. 2033

digi půlvložka

Váš specialista na uzamykací systémy
EG–LINE, a.s., Nádražní 62/280
150 00 Praha 5
602 23 25 25, cechy egline.eu

Člen Cechu mechanických zámkových systémů ČR

Nabízí (dodá se servisem)
Plně certifikované produkty s ochrannou známkou BEZPEČNÁ ZEMĚ
Které doporučuje Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR
Spolehlivá řešení bezpečnostních uzamykacích systémů
Kvalitu za příjemné ceny, servis bez čekání
Odborné poradenství zdarma

Jistota investice pro budoucnost
Mechatronická vložka Kaba evolo experT pluS nabízí dvojí zabezpečení. Vyhodnocuje jak mechanickou, tak elektronickou část klíče.
Vysoká kombinační bezbečnost mechanického klíče Kaba experT
pluS je tak kombinována s vysoce zabezpečenou RFID čipovou technologií v rámci systému Kaba evolo.
Klíč s čipem může navíc ovládat i další elektronické komponenty jako
je Kaba evolo digitální vložka, kování c-lever nebo čtečka. Veškeré
komponenty mohou být implementovány do on-line přístupových
systémů.

Rychlá montáž
Jednoduché a rychlé přezbrojení
z mechaniky na elektroniku.

Obsáhlý sortiment
Šíře možností provedení a programování naplňují prakticky veškeré
potřeby zákazníka.

To nabízí v podstatě neomezené možnosti při vytváření, rozšiřování
nebo změnách v rámci uzamykacího systému.

Jistota investice pro budoucnost
Funkce wireless
Všechny instalované prvky lze
Pohodlné programování oprávvždy využít i v nových řešeních
nění přístupu z pracovního stolu.
v budoucnu.
Offline systém s možnostmi jako
Inovativní a oceněný design
online řešení.
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