Jak si vytvořit svůj klíčový systém?
Se současnými produkty různých výrobců je možno vytvářet systémy generálního klíče zcela dle přání zákazníka.
Zadání systému je možné pomocí zadávacího formuláře, vyplněného ručně – zadávací tabulka, nebo elektronicky
v programu pro daný typ dle výrobce (ke stažení na www.adsecurity.cz zdarma). Součástí klíčových systému je i
evidenční a organizační program ke stažení zdarma, nebo za úhradu s licencí .

Chcete si sami navrhnout klíčový systém, tak aby vám plně vyhovoval?
Máte dvě možnosti, stáhnout si příslušný formulář a ručně ho vyplnit (viz. ukázka),
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Takto označené položky musíte vyplnit Vy,
jako zadavatel.
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Takto označené položky můžete vyplnit Vy
a zbytek vyplníme po zaměření my.

nebo si stáhnout krátký program pro návrh klíčového systému.
Naše společnost Vám bude průběžně aktualizovat tyto soubory při Vámi vyžádaných úpravách
klíčového systému, nebo doplňování klíčů.

Pro všechny kdo se zabývají správou klíčového hospodářství a pro všechny, kteří chtějí mít přehled o
jeho aktuálním stavu, nabízíme správcovské programy. Tyto programy umožňují nejen evidenci klíčů a
vložek, ale také držitelů klíčů, hlídají zapůjčování a vracení klíčů, atd.

Každý výrobce má k dispozici svůj program pro návrh klíčového systému. Tyto programy jsou
k dispozici na níže uvedených odkazech.

MUL-T-LOCK
MasterPiece – program pro návrh klíčových systémů všech produktových řad
MultiManager – program pro evidenci klíčů a fungování klíčového hospodářství
Zadávací formulář – formát xls, formát pdf

KABA-GEGE
KeyPlanner – program pro návrh klíčových systémů všech produktových řad
Zadávací formulář – formát xls, formát pdf

EVVA GUARD
Zadávací formulář GUARD – formát xls, formát pdf
Zadávací formulář EVVA – formát pdf

FAB ASSA ABLOY
Zadávací formulář FAB – formát xls, formát pdf
FAB Key Software – program pro evidenci klíčů a fungování klíčového hospodářství

KeyBank Elite – univerzální správcovský program pro správu klíčového hospodářství pro všechny
typy klíčových systémů a všech velikostí

Doplňky ke klíčovým systémům
Pro údržbu klíčových systémů Vám nabízíme mazadla
-

Grafitové mazadlo CR 2

- Je určeno k suchému mazání třecích ploch. Jedná
se o kvalitní mikromletý grafit pod 2 µm s čistotou 99,6
% C. Hmotnost balení je 3g. Standardně je dodáván
ke klíčovým systémům pro jejich pravidelnou údržbu.

-

Grafitová pasta

- Je určena k mazání závitů šroubů, kluzných a
třecích ploch. Velmi účinná jako protikorozní ochrana.
Základní surovinou je kvalitní mikromletý grafit
s čistotou 99,6 % C.

-

Spray Cylinder-Lock Lubrication – sprej pro mazání vložek a zámků od společnosti
MUL-T-LOCK

-

WD-40

- sprej univerzální klasické mazivo

