
 Решения за сигурност от 21 век 
представени от Интеза 

 
Заключващите системи на ABLOY® са базирани на уникален дисков  механизъм на патроните и 
гарантират сигурност вече повече от 100 години в световен мащаб.  

От началото на 2013 г. фирма Интеза предлага  платформата  – притежаваща 
усъвършенствана система на дисковия механизъм за секретност,  съчетаваща  дългогодишен 
опит и обширни експертни знания в областта на сигурността. 

Иновационният механизъм притежава:  
- Подвижен сферичен елемент в тялото на ключа,  осигуряващ по-високо ниво на защита 

от копиране.                                                                                                     
- Световни патенти на патрона,  ключа и заготовките до 2031 

година .                                                                
- Патентована AWS система /Anty Wear System/,  удължаваща 

циклите на употреба на  ключа и на ключалката. 

е High Security патрон от най-висок клас на сигурност 
- Grade 6, според изискванията на стандарт EN 1303:2005. Чрез  
вградените подсилващи и структурни елементи патрона е защитен от всички познати методи 
на отключване,  разпробиване,  издърпване и има най-висока защита срещу счупване.  
 

е устойчив на неблагоприятни климатични условия. 
Липсата на щифтове и пружини прави механизма надежден при работа в екстремна среда.  
Изключително устойчив е на атмосферни влияния, влага, запрашаване и много подходящ за 
приложение на открито  в сфери като транспорт и логистика, електроснабдяване, 
водоснабдяване, телекомуникации и др. 

                               
 
 
 
 

е идеален избор и за всеки, който търси висока 
защита за своя дом и офис.  
Необикновенно големият брой комбинации на  ABLOY® PROTEC2 
предлагат изключителни възможности за създаване на обширни и 
сложни Master Key системи.  
 

 

 

 

 



могат да бъдат интегрирани и с т.нар. електромеханични 

-технологии.  е специално проектирана електроника за модерни 
заключващи системи. Позволява бърза промяна,  лесна проверка и 
потвърждение на правата за достъп на ключа. 

 

 Идеално решение за инсталиране и поддръжка на High Security 
заключващи системи.  Двоен контрол на достъпа. Надеждност – работи в сняг, вода, лед, прах 
и т.н.,  до IP68. Издръжливост – над 200 000 цикъла, клас 6. Патент - пълен контрол върху 
ключовете, персонализиран профил на ключа.  Сигурност – сертификация според  EN1627, 
EN1303,  EN12320.  

 

Пълна продуктова гама - патрони, катинари,             
депозитни кутии, брави с палец, мебелни брави,   
специални брави (механични и електро- механични).  
Сервиз и поддръжка.                                                     

 

 

 

 

Remote  Възможност за управление на 

Master Key системи, разположени на отдалечени места. Лесна за 

усвояване система за управление,  чрез прост потребителски 

интерфейс и web базиран софтуер,  наречен CLIQ Web Manager. 

 

 

 

 

 

 - Гарантира двойно контролиран достъп до Вашия бизнес! 

 

 


