Cylindrické vložky
Zadlabací zámky

Mechatronické systémy FAB +CLIQ jsou kombinací standardní cylindrické vložky s moderní elektronikou.
Mezi největší výhody patří zablokování ztraceného klíče, historie přístupů, časové volby a možnost kdykoliv
měnit práva uživatelů. To vše bez nutnosti instalace kabeláže.
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Paniková kování

Kování

Mechatronické systémy generálního klíče
FAB +CLIQ 3000 / FAB +CLIQ 300

Dveřní zavírače
SGK

Užitný vzor
CZ 20509 U1
CZ 22428 U1
Ochranná známka
184 332

Přídavné zámky

Visací zámky

Rozsáhlé uzamykací systémy vyžadující maximální
flexibilitu přístupových práv (časté změny, rozšiřování objektů atd.).
Aplikace s požadavky na časové omezení přístupových práv.

FAB +CLIQ 3000
– určen pro plánování nových uzamykacích systémů
plně elektronických nebo kombinovaných s mechanickými zámky

Dokumenty ke stažení
po načtení QR kódu.

DOPLŇKY
• prostupová spojka, označení „P“
• ozubené kolo, 10 zubů („K10“)
nebo 12 zubů („K12“)
• malý kovový knoflík 20mm, označení „MK“

KLÍČE
• elektronické klíče FAB +CLIQ
– ovládají mechatronické i mechanické uzamykací body

POPIS VÝROBKU

• mechanické klíče FAB +CLIQ
– ovládají pouze mechanické uzamykací body

• FAB 3000+ CLIQ - 6ti stavítkový
uzamykací systém
• FAB 300+CLIQ - 5ti stavítkový
uzamykací systém
• elektronické kódování klíče a cyl. vložek
• přídavné kódování na hřbetu klíče-HD
• mosazné těleso i bubínek
• spojka úplná nesymetrická

•
–
–
–
–
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PROVEDENÍ VÝROBKU

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY

• standardní povrchová úprava:
– saténový nikl, označení „Ns“

• FAB +CLIQ 3000
– visací zámek FAB +CLIQ 3011
– zámek se závitem na tělese FAB +CLIQ 3030

• jednostranná cylindrická vložka:
– označení „FAB +CLIQ 3001“
nebo „FAB +CLIQ 301“
– rozměr od 31+10mm
– další rozměry odstupňované po 5mm
– označení E2 – jednostranná mechatronika
– označení M – jednostranná mechanika
• knoflíková cylindrická vložka:
– označení „FAB +CLIQ 3002“
nebo „FAB +CLIQ 302“
– rozměr od 31+29mm
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– další rozměry odstupňované po 5mm
– standardně osazen velký kovový knoflík 30mm
– označení E2+K – vnější strana mechatronická,
vnitřní s knoflíkem
– označení M+K – vnější strana mechanická,
vnitřní s knoflíkem

FAB + CLIQ 300
– vhodný pro obnovení bezpečnosti stávajících
mechanických systémů

• oboustranná cylindrická vložka:
– označení „FAB + CLIQ 3000“
nebo „FAB + CLIQ 300“
– rozměr od 31+31mm
– další rozměry odstupňované po 5mm
– označení E2+E2 - oboustranná mechatronika
– označení E2+M – jednostranná mechatronika
– označení M+M – oboustranná mechanika

Průmyslové zámky
Polotovary klíčů

POUŽITÍ

Objekty s nutností okamžitého obnovení
bezpečnosti při ztrátě klíče.
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Mincové zámky

Systém FAB +CLIQ lze aplikovat i na starší systémy FAB, kde při ztrátě klíče dokáže obnovit bezpečnost objektu.

programovací klíče FAB +CLIQ
neovládají žádné uzamykací body
autorizují veškeré programovací operace
odebírají přístupová práva ztraceným klíčům
slouží k vyčítání auditu přístupů elektronických klíčů
jsou bezpečnostní pojistkou

• výroba kopií klíčů pouze ve výrobním závodu

• FAB+CLIQ 300
– visací zámek FAB +CLIQ 311
– zámek se zívitem na tělese FAB +CLIQ 330

OSTATNÍ KOMPONENTY SYSTÉMU FAB +CLIQ
• programovací jednotka
– umožňuje programování klíčů a přenos dat
mezi klíči a PC
• programovací software FAB +CLIQ Planner
– slouží k plánování a objednávání
komponentů systémů
• ovládací SW FAB +CLIQ Manager
– umožňuje správu a veškeré programovací operace
– dodávaný i ve variantě FAB +CLIQ Manager Multi
pro správu více systémů

