Rozwiązania systemu zamknięć „made in Germany”

www.dobrezamki.com.pl

Reichstag, Berlin/Niemcy
Veltins Arena „AufSchalke“, Gelsenkirchen/Niemcy
Burdż Chalifa, Dubaj/ZEA
Urząd Kanclerza Federalnego, Berlin/Niemcy
Port lotniczy Szeremietiewo 3, Moskwa/Rosja
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CES – najstarszy niemiecki
producent wkładek bębenkowych

C.Ed. Schulte GmbH – znany w świecie
jako CES – jest najstarszym producentem
wkładek bębenkowych w Niemczech
istniejącym od początków dziewiętnastego
wieku. Według zapisów z archiwum miasta
Velbert, firmę stworzył w 1840 roku
Heinrich Schulte, którego ojciec miał sklep
ślusarski od 1816 roku. Następca
Heinricha, Carl Eduard Schulte, nadał
firmie nazwę, która brzmi dumnie do dziś.
Siedziba firmy znajduje się w zachodnich
Niemczech w okolicach Düsseldorfu.
Firma stała się liderem produkcji
mechanicznych, elektronicznych
i mechatronicznych systemów
bezpieczeństwa wykorzystywanych
w najbardziej wymagających obiektach
komercyjnych oraz mieszkalnych.
Nasze Produkty
Źródło siły CES leży w szerokiej ofercie
naszych systemów zamknięć, począwszy
od wkładek standardowych, poprzez
wkładki o najwyższym poziomie
zabezpieczeń, kończąc na okuciach
drzwiowych i cylindrach w specjalnych
wykonaniach. Dodatkowo nasze produkty
spełniają najbardziej rygorystyczne
kryteria i normy branżowe, co sprawia, że
nasza oferta jest kompletna.
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Produkty CES są połączeniem
najwyższego poziomu jakości i precyzji,
oferując użytkownikom wygodę
i maksymalny poziom bezpieczeństwa.
CES dostarcza perfekcyjne rozwiązania
dla każdych możliwych wymagań
i w każdej dziedzinie zastosowania,
a w szczególności, w zakresie planowania
systemów Master Key i ich wdrożenia,
gdzie CES zaprojektuje, wyprodukuje
i dostarczy kompleksowo nawet najbardziej
złożone i skomplikowane systemy.
Sprawdzone Rozwiązania
Niezależnie od projektu CES jest pewien,
że dostarczy rozwiązania dla nawet
najbardziej wymagających Klientów. Nasze
doświadczenia pozwalają nam
proponować rozwiązania stosowane
od aren sportowych wymagających
kompleksowych zabezpieczeń
mechanicznych, do budynków biurowych
klasy A wymagających połączenia
mechanicznych rozwiązań i elektronicznej
kontroli dostępu.

System Master Key PSM6, klucz konwencjonalny

System Master Key WZ6, klucz rewersyjny

6-cio zastawkowy system konwencjonalny
Solidny klucz z nowego srebra o grubości 3,5 mm,
chroniony przed nieautoryzowanym kopiowaniem
Produkty zgodne z normą EN 1303 – 2007
Podstawowa długość wkładki dwustronnej: 31,5 / 31,5 mm
Opatentowana konstrukcja chroniona prawnie do 2029 roku
Różne dostępne wykończenia: satyna-nikiel, chrom,
polerowany mosiądz, brąz i wiele innych
Dostarczane z kartą bezpieczeństwa

6-cio zastawkowy system rewersyjny
Solidny klucz z nowego srebra o grubości 3 mm,
chroniony przed nieautoryzowanym kopiowaniem
Produkty zgodne z normą EN 1303 – 2007
Podstawowa długość wkładki dwustronnej: 31,5 / 31,5 mm
Opatentowana konstrukcja chroniona prawnie do 2029 roku
Różne dostępne wykończenia: satyna-nikiel, chrom,
polerowany mosiądz, brąz i wiele innych
Dostarczane z kartą bezpieczeństwa

korpus i bębenek: mosiądz
klucz z nowego srebra
spiekany stalowy zabierak, zgodny z normą EN 1303, zapobiega wyciągnięciu
Stalowe kołki w bębenku zabezpieczające przed przewierceniem
Co najmniej jeden kołek korpusu ze stali hartowanej, zabezpieczający przed przewierceniem
Opcjonalnie: dodatkowe zabezpieczenie przeciwrozwierceniowe korpusu i bębenka
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CEScylinder

Jeden klucz do wszystkiego
(System Master Key )

System zamknięć jest używany wszędzie,
gdzie są zamykane więcej niż jedne drzwi.
Systemy zamknięć mogą również służyć
jako narzędzie organizacji ponieważ
pozwalają zaimplementować hierarchiczną
strukturę kontroli dostępu.

GMK

Dyrektor Zarządzający

Dyrektor
Departamentu

MK

SMK

Systemy zamknięć powinny być zawsze
projektowane przez dostawcę w bliskiej
współpracy z użytkownikiem /
administratorem obiektu oraz biurem
projektowym. Tylko dobrze zaprojektowany
system da nam pewność, że będzie on
idealnie spełniał oczekiwania
użytkowników oraz będzie pozwalał na
wprowadzanie zmian w dostępach oraz
rozbudowę systemu nawet po latach od
pierwszej jego instalacji w obiekcie. Jaki
rodzaj systemu zamknięć zostanie
zainstalowany w obiekcie zależy od
wymagań klienta.

Kierownik
Działu Badań

Dyrektor
Departamentu

Kierownik
Warsztatu

Kierownik
IT
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Kierownik Działu
Księgowości

CEScylinder

Standard „ANSI”

Wkładka SFIC nr 6240

Wkładka zestawu gałkowego nr 6227

Cylinder wpuszczany nr 5875

Cylinder do zamka nawierzchniowego nr 30

Wkładka typu US zestawu gałkowego
dostępna jest w różnych wariantach

Standard „International”

Dwustronny cylinder owalny
typ UK nr 710

Dwustronny cylinder typ szwajcarski nr 610

Cylinder skandynawski nr 5746/31

Cylinder skandynawski nr 5746/31

Długość podstawowa: 63 mm

wersja zewnętrzna

wersja wewnętrzna

Długość podstawowa: 55 mm

5-cio oraz 6-cio zastawkowy system

Podstawowa długość: 25,7 mm

(brak zdjęcia)

5-cio oraz 6-cio zastawkowy system

Tylko dla systemów z kluczem rewersyjnym

5-cio oraz 6-cio zastawkowy system

Wkładka dwustronna nr 810

Wkładka z gałką nr 815

Kłódka nr 215 N

Zamek kasetowy nr 5558/30

Długość podstawowa 31,5 / 31,5 mm

Długość podstawowa 31,5 / 31,5 mm

Pałąk ze stali nierdzewnej

Obrót zabieraka o 90

Wkładka jednostronna nr 851 V

Zamykana kluczem z jednej strony

Szerokość korpusu 58 mm, wysokość 50 mm Kierunek zamykania do wyboru

Długość podstawowa 31,5 mm

Druga strona z gałką aluminiową (typ H, F1)

Zamykana bez użycia klucza

Standard „Europrofile”

Zabierak ustawiany w 12 pozycjach

Wymiar montażowy 25 mm

Prześwit pałąka 35mm (standardowo)

Zamknięcia „Specjalne”

Wkładka z „bezpiecznym sprzęgłem” nr 8710 Wkładka z funkcją „woźnego” nr 810/59

Wkładka zapobiegająca zatrzaśnięciu

Wkładka profilowa nr 802/30

Funkcja podwójnego działania pozwalająca

Klucz Master napędza zapadkę i rygiel zamka nr 815/140

operować kluczem, kiedy inny klucz jest

Klucz indywidualny napędza tylko zapadkę

Można otworzyć ją kluczem nawet jeśli

Wewnątrz z gałką / druga strona otwierana

włożony z drugiej strony wkładki

zamka.

gałka jest zablokowana (przytrzymywana)

śrubokrętem, monetą etc. (funkcja awaryjna)

Do zastosowań w drzwiach hotelowych,

od zewnątrz.

przejściowych, szkołach etc.

Wkładka szkolna nr 815/141
Obracając od wewnątrz gałką nie da się
wysunąć rygla zamka.
W wypadku awaryjnym gałką zawsze
można otworzyć drzwi od środka.
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Długość podstawowa 27,5 / 27,5 mm

Zabezpieczenia przed przewierceniem
i przed wyciągnięciem
Aby zapobiec siłowemu otwarciu drzwi
w strefach wysokiego ryzyka, dostępnych
jest kilka wysoce efektywnych rozwiązań
zabezpieczających wkładki przed
przewierceniem i przed wyciągnięciem
bębenka. CES oferuje również efektywne
rozwiązania przeciw manipulacyjnym
metodom, w tym włamaniu tak zwaną
metodą bumpingu.

BS3

BZ1

BS4

Wykończenia wkładek
Specjalne funkcje dla wkładek
Wkładki są dostępne w szerokiej Wersja odporna na wodę morską
kolorystyce np.: wykończenie satyna Wersja odporna na zużycie
nikiel, polerowany mosiądz, ciemny brąz,
p o l e r o w a n y z ł o t y, s t a l o w y, b i a ł y
lakierowany i wiele innych.
Na życzenie obie połowy wkładki mogą
być w różnych kolorach.

BZ2

55
9,5

5 5 4 4

27,5
27,5
Długość w mm

4 4 5 5

Gałki

Długości wkładek
A/mm
27.5
27.5
27.5
31.5
31.5
35.5
35.5
31.5
35.5
40.5
40.5
45.5
..

B/mm
27.5
31.5
35.5
31.5
35.5
35.5
40.5
45.5
45.5
40.5
45.5
45.5
..

Długość całkowita

55
59
63
63
67
71
76
77
81
81
86
91
..

Większe wymiary są możliwe na zamówienie.
Maksymalna długość całkowita: 151 mm.

anodowane aluminium,
inne kolory dostępne
polerowany mosiądz

Gałka H

Gałka E

Gałka S

x

x

x

x

Gałka CR Gałka CT Gałka ET

x

x

x

stal nierdzewna

x

stal nierdzewna, mosiądz
polerowany chromowany

x

x

x

x

stal nierdzewna, mosiądz
satynowy chromowany

x

x

x

x

stal nierdzewna,
mosiądz ciemno brązowy

x

x

x

x

stal nierdzewna,
mosiądz polerowane złoto

x

x

x

x

stal nierdzewna, mosiądz
wykończenie satynowy nikiel

x

x

x

x
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CEStronics

OMEGA FLEX nadaję się
do każdej organizacji

CEStronics oferuje rozwiązania kontroli
dostępu czasowe oraz identyfikacyjne.
Używając najnowocześniejszej radiowej
i transponderowej technologii, produkty
CEStronics oferują niezwykle elastyczne
projektowanie kontroli dostępu, która oferuje
maksymalny poziom bezpieczeństwa.

OMEGA FLEX
Elektroniczny system kontroli dostępu
OMEGA FLEX jest najlepszym przykładem
przyjaznej użytkownikowi kontroli dostępu
w biurach, obiektach komercyjnych
i zakładach przemysłowych.
Niezależnie od usytuowania drzwi,
komponenty mechatroniczne OMEGA
FLEX – od bateryjnie zasilanych wkładek
i szyldów drzwiowych po terminale ścienne,
mogą być łatwo zamontowane bez
pociągającej za sobą wysokie koszty,
instalacji kablowej.
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Elektroniczna kontrola dostępu
OMEGA FLEX jest przyjazna użytkownikowi:
Brak okablowania przy drzwiach
Zasilanie bateriami o długiej żywotności
Innowacyjne zarządzanie energią
Zabezpieczenia przed próbami włamań
Odporne na pogodę
Szybki i prosty montaż
OMEGA FLEX jest zgodny z następującymi
technologiami transponderów:
Mifare Classic i DESFire Ev1
LEGIC prime
LEGIC advant (ISO 15693 i ISO 14443 A)
Elastyczne programowanie:
Offline (programowanie za pomocą kart
Master lub breloków RF i laptopa)
Online (w czasie rzeczywistym za pomocą
oprogramowania PC oraz Punktów
Dostępowych)
Lub wykorzystując funkcję V-NET
(w “wirtualnej sieci”, autoryzacja dostępu jest
przechowywana w nośniku zamykającym
i transmitowana do drzwi)
.

OMEGA FLEX:
Mechatroniczne rozwiązania
do każdych drzwi

Szyld mechatroniczny

Terminal ścienny

Punkt dostępowy

Przekaźnik
rozszerzający zasięg

pilot do klucza

połączony z kluczem

Karta transpondera

Okucia IES
Wersje wkładek
Mechatroniczne okucia do użytku
Wkładka z podwójną gałką
Czytnik w gałce zewnętrznej, na stałe z zamkami panicznymi
(EN 1 7 9 /11 2 5 ) o r a z w d r zw i a ch
zasprzęglonej z gałką wewnętrzną.
przeciwpożarowych.
Z zewnątrz jak i wewnątrz stal nierdzewna
Wkładka jednostronna z gałką
z klamką po każdej stronie, wysokiej
Nadaje się np. do zamykania szafek.
jakości łożyskowane klamki, obudowa ze
stali nierdzewnej.
Wkładka ślepa z gałką
Grubość skrzydła drzwi od 38 do 63 mm,
Elektroniczna gałka na zewnątrz,
z lub bez otworu profilu wkładki (PZ),
Ślepa wewnątrz bez żadnych funkcji.
trzpień 8mm (kwadratowy).
Zasięg odczytu do 5cm z kart ID, kluczy
Wkładka dwustronna
Elektroniczna gałka na zewnątrz i pilotów.
Dwukolorowa dioda LED oraz sygnalizator
i elektroniczna gałka wewnątrz.
do odczytu statutu oraz potwierdzeń.
Zapewnia elektroniczną identyfikację
z obu stron.
Terminale ścienne
Wkładka zamknięcia awaryjnego
Zasięg odczytu do 5cm z kart ID, kluczy
Wkładka podwójna z gałką odporna na i breloków.
warunki atmosferyczne po stronie Wersje:
zewnętrznej i standardową mechaniczną Terminal ścienny, kompaktowy design do
gałką wewnątrz.
bezpośredniego montażu wewnątrz
Zintegrowany moduł awaryjny zamka ściennych puszek przełączników;
zapewniający automatyczny powrót z bezdotykową technologią transpondera.
zabieraka.
Terminal ścienny dla zastosowań
wymagających wysokiego poziomu
Ślepa wkładka zamknięcia awaryjnego bezpieczeństwa, dyskretny wygląd
Elektroniczna gałka odporna na warunki z czytnikiem zewnętrznym, jednostka
atmosferyczne po stronie zewnętrznej weryfikująca w bezpiecznej strefie do
oraz ślepa po wewnętrznej stronie jako b e z p o ś r e d n i e g o u m i e s z c z e n i a
zabezpieczenie przed manipulacjami. w naściennych puszkach.
Zintegrowany moduł awaryjny zamka Opcjonalnie: funkcja odczytu na zewnątrz
zapewniający automatyczny powrót i wewnątrz.
zabieraka.
Opcje:
Możliwość integracji z przełącznikami
produkcji Merten, Busch-Jäger oraz Gira
Możliwość integracji z jednostkami SiedleVario. Odporny na warunki pogodowe.
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C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
E: info@ces.eu
www.ces.eu
Wyłączny Dystrybutor i Producent w Polsce:
LOB Master Key Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 4
64-100 Leszno

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Fax: +48 65 525 07 50
E: masterkey@lob.pl
www.lob.pl

www.dobrezamki.com.pl
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