
Víte, co znamená spolehlivé zabezpečení dveří?

Bezpečnostní cylindrické vložky

Bezpečnostní karta
 
Jedině s bezpečnostní kartou máte jistotu, že nedojde k nelegálnímu kopírování klíče.

patentová ochrana profilu klíče 
 
Technické řešení, které výrazně zvyšuje bezpečnost klíče.

nejvyšší nároky na zaBezpečení 
 
Nabízíme Hi-Tech produkty, 3D profily klíčů, TrademarkTM, víceúrovňová zabezpečení a další. 

kompatiBilita se všemi typy dveří
 
Naše bezpečnostní cylindrické vložky splňují ty nejvyšší nároky na zabezpečení soukromých  
i komerčních objektů.



www.abus.cz                                                        

Bravus

Unikátní kombinace ochranné známkyTM a patentu pro nejvyšší možnou technickou ochranu klíče proti  
nelegálnímu kopírování. Cylindrická vložka je dostupná ve čtyřech bezpečnostních úrovních: Bravus.1000, 
Bravus.2000, Bravus.3000 a Bravus.4000. Všechny čtyři modifikace jsou vybaveny patentovaným 
ochranným prvkem, který se označuje jako intellitec systém.  
 
 

systém intellitec znamená unikátní řešení proti nelegálnímu 
kopírování klíče (patentováno).

ZABEZPEČENÍ 4 stupně bezpečnosti,
bezpečnostní karta

TECH. ŘEŠENÍ Systém Intellitec; doživotní 
ochranná známkaTM

patent 
do roku 

2030

příklady použití
 
Bezpečnostní vložky ABUS nabízejí řešení pro soukromé i komerční účely.  

Cylindrické vložky můžete zakoupit:

a) jednotlivě (samostatně)

b) sjednocené na jeden klíč – stejným klíčem odemknete hlavní vchodové dveře,  
    garáž, branku atd.

c) v systému generálního klíče – majitel se stává generálem objektu a rozhoduje o tom,     
    kdo bude mít přístup do jakých dveří.

princip systému generálního klíče princip systému sjednocení na jeden klíč

Hlavní vchod Kancelář Sklad Výtah



standard 
 
Bezpečnostní cylindrická vložka, která splňuje běžné nároky 
na zabezpečení.

Nabízí dvě úrovně zabezpečení – 410 a X410. 

www.abus.cz

vitess

Bezpečnostní cylindrická vložka Vitess je 
vybavena tzv. INTOP systémem a kontrolním 
blokačním elementem. Maximální ochranu 
klíče proti nelegálnímu kopírování zajišťuje 
patentované technické řešení. Cylindrická 
vložka je výjimečná paracentrickým  
3D profilem klíče.  

Vitess je patentována až do roku 2034  
a vyrábí se ve třech úrovních zabezpečení – 
vitess.1000, vitess.2000 a vitess.4000.

ZABEZPEČENÍ 3 úrovně zabezpečení, bezpečnostní karta

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Paracentrický 3D profil klíče

zolit

Bezpečnostní cylindrická vložka pro 
zabezpečení objektů a domácností  
má speciální profil klíče, INTOP systém, 
bezpečnostní kartu.

Nabízí tři úrovně zabezpečení – 
zolit.1000, zolit.2000, zolit.4000

ZABEZPEČENÍ 3 stupně zabezpečení, bezpečnostní karta

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Speciální profil klíče

patent 
do roku 

2034

patent 
do roku 

2034

aBus vyrábí cylindrické 
vložky všech žádaných  
rozměrů.

Profilová stavítka proti odvrtáníOcelová stavítka proti odvrtání

Ocelová stavítka 
proti odvrtání

Kódovaný 
profil
Paracentrický 
profil

Kontrolní blokační element

Ocelová stavítka  
proti odvrtání

6 stavítek v jedné řadě

6 stavítek v jedné řadě

Volitelná ochrana proti odvrtání

Volitelná ochrana proti odvrtání

Volitelná ochrana proti odvrtání

INTOP SYSTÉM

paracentrický
profil

INTOP  
SYSTÉM

INTOP  
SYSTÉM

INTOP  
SYSTÉM

ZABEZPEČENÍ 2 úrovně zabezpečení, bezpečnostní karta

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Speciální profil, 6 stavítek



elektronické uzamykání dveří aBus 
hometec pro cfa 3000

startovací sada obsahuje:
 
    1 × CFA3000 (pohon cyl.vložky)  
    1 × CFF3000 (dálkový ovladač)

technické řešení: 
• Pro všechny cylindrické vložky, které 

jsou vybavené funkcí “emergency”

• Bezdrátové propojení

• Maximální bezpečnost  
díky šifrování AES-128-Bit

• Inteligentní řízení pohonu
 
napájení: 
4 × AA baterie 

Barevné provedení: 
stříbrná, bílá

rozšíření: 

• Dálkový ovladač HomeTec Pro

• Bezdrátová klávesnice HomeTec Pro

aBus czech s.r.o.
Bohuslava martinů 944/7 
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e-mail: abus@abus.cz
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