Katalog

verze 2019/03

C.Ed. Schulte GmbH – po celém světě známá jako CES – je nejstarším výrobcem cylindrických vložek
v Německu. Založena byla již v roce 1840 ve Velbertu.
V současnosti je CES mezinárodně renomovanou firmou. Známá je především svými systémy
generálního klíče, avšak vyrábí nejen mechanické, ale také elektronické a mechatronické zabezpečovací
systémy. Ty jsou využívány v komerční sféře i v obytných budovách a proto musejí splňovat nejnáročnější
standardy, které zaručují dlouhou životnost i při vysokém zatížení.
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Mechanické

systémy

• Cylindrické vložky
• Servis vložek
• Nábytkové zámky
• Zadlabací zámky
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CYLINDRICKÉ VLOŽKY
Bezpečnostní cylindrická vložka NP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vložka, 5 stavítek
27,5/27,5 mm
27,5/31,5 mm
27,5/35,5 mm
27,5/40,5 mm
27,5/45,5 mm
31,5/31,5 mm
31,5/35,5 mm
31,5/40,5 mm
31,5/45,5 mm
31,5/50,5 mm
31,5/55,5 mm
31,5/60,5 mm
31,5/65,5 mm
31,5/70,5 mm
31,5/75,5 mm
31,5/80,5 mm
35,5/35,5 mm
35,5/40,5 mm
35,5/45,5 mm
35,5/50,5 mm
35,5/55,5 mm
35,5/60,5 mm
35,5/65,5 mm
35,5/70,5 mm
35,5/75,5 mm
35,5/80,5 mm

3. bezpečnostní třída – UST 2
Jednořadý 5stavítkový systém
Více než 60 000 kombinací
Ochrana proti odvrtání a vyhmatání
Robustní mosazná konstrukce vložky
Povrchová úprava matný nikl
Vložka dodávána se třemi ocelovými poniklovanými klíči
Dostupná také jako půlvložka, vložka přídavného, visacího
a nábytkového zámku
Možnost sjednocení na společný uzávěr (ke sjednoceným
vložkám standardně dodávány tři klíče)
Možnost provedení s knoflíkem
Možnost vybavení funkcí BSZ (klíč lze zasunout z obou stran)
Možnost dodání s ozubeným kolečkem 10/12/13/16 zubů
Vhodná i pro systémy generálního klíče

Obj. kód
209005
209006
209007
209008
209009
209022
209023
209024
209025
209026
209027
209028
209029
209030
209213
209032
209050
209051
209052
209053
209054
209055
209056
209057
209214
209227

Vložka, 5 stavítek
40,5/40,5 mm
40,5/45,5 mm
40,5/50,5 mm
40,5/55,5 mm
40,5/60,5 mm
40,5/65,5 mm
40,5/70,5 mm
40,5/75,5 mm
40,5/80,5 mm
45,5/45,5 mm
45,5/50,5 mm
45,5/55,5 mm
45,5/60,5 mm
45,5/65,5 mm
45,5/70,5 mm
45,5/75,5 mm
45,5/80,5 mm
50,5/50,5 mm
50,5/55,5 mm
50,5/60,5 mm
50,5/65,5 mm
50,5/70,5 mm
55,5/55,5 mm
55,5/60,5 mm
55,5/65,5 mm
60,5/60,5 mm

Půlvložka, 5 stavítek
27,5/10 mm
31,5/10 mm
35,5/10 mm
40,5/10 mm
45,5/10 mm
50,5/10 mm
55,5/10 mm
60,5/10 mm

Obj. kód
209065
209066
209067
209068
209069
209215
209216
209217
209218
209075
209076
209077
209219
209220
209221
209222
209058
209085
209224
209084
209226
209087
209089
209088
209086
209090

Obj. kód
209100
209101
209102
209103
209104
209105
209106
209107

Ostatní vložky a klíče
Produkt
Obj. kód
Nábytkový zámek
209299
Vložka přídavného zámku 209298
Visací zámek
209200
Klíč
209250

Dostupná i jako
půlvložka

Provedení
s knoflíkem

Provedení s ozubeným
kolečkem

Provedení vložky
Označení
810

8710
815
851
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Typ
standardní oboustranná
vložka
oboustranná vložka s funkcí
BSZ (emergency = klíč
funkční i při zasunutém klíči
z druhé strany)
vložka s knoflíkem
půlvložka

5558/30

nábytkový zámek

30

vložka přídavného zámku

215N

visací zámek

Katalog CES

Délka 5stavítkové verze
27,5/27,5 mm a delší

27,5/27,5 mm a delší
27,5/27,5 mm a delší
27,5/10 mm a delší
různá velikost páky

velikost 50

Provedení
standardní unášecí palec
ozubené kolečko
(10/12/13/16 zubů)
standardní unášecí palec, zá‑
roveň slouží jako volnoběžný
palec pro panikové zámky
(funkce FW – freewheel)
standardní unášecí palec
nastavitelný palec (po 30°)
otočná páka (pohyb 90°),
verze otáčení pravá/levá
třmen z nerezové oceli,
bez funkce zacvaknutí

CYLINDRICKÉ VLOŽKY
Bezpečnostní vložka CES NPR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vložka, 5 stavítek
27,5/27,5 mm
27,5/35,5 mm
27,5/40,5 mm
27,5/45,5 mm
27,5/50,5 mm
31,5/31,5 mm
31,5/35,5 mm
31,5/40,5 mm
31,5/45,5 mm
31,5/50,5 mm
31,5/55,5 mm
31,5/60,5 mm
31,5/65,5 mm
31,5/70,5 mm
31,5/75,5 mm
31,5/80,5 mm
35,5/35,5 mm
35,5/40,5 mm
35,5/45,5 mm
35,5/50,5 mm
35,5/55,5 mm
35,5/60,5 mm
35,5/65,5 mm
35,5/70,5 mm
35,5/75,5 mm
35,5/80,5 mm
40,5/40,5 mm
40,5/45,5 mm
40,5/50,5 mm

3. bezpečnostní třída – UST 2
Jednořadý 5stavítkový systém
Více než 60 000 kombinací
Ochrana proti odvrtání a vyhmatání
Vlastní chráněný profil klíče
Robustní mosazná konstrukce vložky
Povrchová úprava matný nikl
Vložka dodávána s pěti mosaznými poniklovanými klíči
a bezpečnostní kartou
Dostupná také jako půlvložka, vložka přídavného, visacího
a nábytkového zámku
Možnost sjednocení na společný uzávěr (ke sjednoceným
vložkám standardně dodávány tři klíče)
Možnost provedení s knoflíkem
Možnost vybavení funkcí BSZ (klíč lze zasunout z obou stran)
Možnost dodání s ozubeným kolečkem 10/12/13/16 zubů
Vhodná pro systémy generálního klíče

Obj. kód
208001
208002
208060
208061
208062
208003
208004
208005
208006
208007
208008
208009
208010
208011
208012
208013
208015
208016
208017
208018
208019
208020
208021
208022
208023
208024
208025
208026
208027

Vložka, 5 stavítek
40,5/55,5 mm
40,5/60,5 mm
40,5/65,5 mm
40,5/70,5 mm
40,5/75,5 mm
40,5/80,5 mm
45,5/45,5 mm
45,5/50,5 mm
45,5/55,5 mm
45,5/60,5 mm
45,5/65,5 mm
45,5/70,5 mm
45,5/75,5 mm
45,5/80,5 mm
50,5/50,5 mm
50,5/55,5 mm
50,5/60,5 mm
50,5/65,5 mm
50,5/70,5 mm
55,5/55,5 mm
55,5/60,5 mm
55,5/65,5 mm
55,5/70,5 mm
60,5/60,5 mm
60,5/65,5 mm
60,5/70,5 mm
65,5/65,5 mm
65,5/70,5 mm
70,5/70,5 mm

Půlvložka, 5 stavítek
27,5/10 mm
31,5/10 mm
35,5/10 mm
40,5/10 mm
45,5/10 mm
50,5/10 mm

Obj. kód
208028
208029
208030
208031
208032
208033
208034
208035
208036
208037
208038
208039
208041
208042
208040
208043
208044
208045
208046
208047
208048
208049
208050
208051
208052
208053
208054
208055
208056

Obj. kód
208100
208101
208102
208103
208104
208105

Ostatní vložky a klíče
Produkt
Obj. kód
Nábytkový zámek
208331
Vložka přídavného zámku 208332
Visací zámek
208333
Klíč
208500

Dostupná i jako
půlvložka

Provedení s ozubeným
kolečkem

Provedení
s knoflíkem

Provedení vložky
Označení
810

8710
815
851

Typ
standardní oboustranná
vložka
oboustranná vložka s funkcí
BSZ (emergency = klíč
funkční i při zasunutém klíči
z druhé strany)
vložka s knoflíkem
půlvložka

5558/30

nábytkový zámek

30

vložka přídavného zámku

215N

visací zámek

Délka 5stavítkové verze
27,5/27,5 mm a delší

27,5/27,5 mm a delší
27,5/27,5 mm a delší
27,5/10 mm a delší
různá velikost páky

velikost 50

H & B Group – Váš klíčový partner

Provedení
standardní unášecí palec
ozubené kolečko
(10/12/13/16 zubů)
standardní unášecí palec, zá‑
roveň slouží jako volnoběžný
palec pro panikové zámky
(funkce FW – freewheel)
standardní unášecí palec
nastavitelný palec (po 30°)
otočná páka (pohyb 90°),
verze otáčení pravá/levá
třmen z nerezové oceli,
bez funkce zacvaknutí
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CYLINDRICKÉ VLOŽKY
Bezpečnostní vložka CES U5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. bezpečnostní třída – UST 2
Jednořadý 5stavítkový systém
Více než 60 000 kombinací
Ochrana proti odvrtání a vyhmatání
Vlastní chráněný profil klíče
Robustní mosazná konstrukce vložky
Povrchová úprava matný nikl
Vložka dodávána se třemi klíči z nového stříbra a bezpečnostní
kartou
Dostupná také jako půlvložka, vložka přídavného, visacího a nábyt‑
kového zámku
Možnost sjednocení na společný uzávěr (ke sjednoceným vložkám
standardně dodávány tři klíče)
Možnost provedení s knoflíkem
Možnost vybavení funkcí BSZ (klíč lze zasunout z obou stran)
Možnost dodání s ozubeným kolečkem 10/12/13/16 zubů
Ideální pro systémy generálního klíče – rodina profilů

Vložka, 5 stavítek
27,5/27,5 mm
27,5/35,5 mm
31,5/31,5 mm
31,5/35,5 mm
31,5/40,5 mm
31,5/45,5 mm
31,5/50,5mm
31,5/55,5mm
31,5/60,5mm
31,5/65,5mm
31,5/70,5mm
35,5/35,5mm
35,5/40,5mm
35,5/45,5mm
35,5/50,5mm
35,5/55,5mm
35,5/60,5mm
35,5/65,5mm
40,5/40,5mm
40,5/45,5mm
40,5/50,5mm
40,5/55,5mm
40,5/60,5mm
45,5/45,5mm
45,5/50,5mm
45,5/55,5mm
50,5/50,5mm

Obj. kód
210210
210212
210220
210221
210222
210223
210224
210225
210226
210227
210228
210233
210234
210235
210236
210237
210238
210239
210245
210246
210247
210248
210249
210254
210255
210256
210260

Půlvložka, 5 stavítek
27,5/10 mm
31,5/10 mm
35,5/10 mm
40,5/10 mm

Obj. kód
210201
210202
210203
210204

Ostatní vložky a klíče
Profil
HB-1
HB-2
Nábytkový zámek 210291 210391
Vložka přídavného
210290 210390
zámku
Visací zámek
210292 210392
Klíč
210200 210300

Dostupná i jako
půlvložka

Provedení s ozubeným
kolečkem

Provedení
s knoflíkem

Provedení vložky
Označení
810

standardní oboustranná
vložka

815
851

oboustranná vložka s funkcí
BSZ (emergency = klíč
funkční i při zasunutém klíči
z druhé strany)
vložka s knoflíkem
půlvložka

5558/30

nábytkový zámek

30

vložka přídavného zámku

215N

visací zámek

8710

6

Typ

Katalog CES

Délka 5stavítkové verze
27,5/27,5 mm a delší

27,5/27,5 mm a delší
27,5/27,5 mm a delší
27,5/10 mm a delší
různá velikost páky

velikost 50

Provedení
standardní unášecí palec
ozubené kolečko
(10/12/13/16 zubů)
standardní unášecí palec, zá‑
roveň slouží jako volnoběžný
palec pro panikové zámky
(funkce FW – freewheel)
standardní unášecí palec
nastavitelný palec (po 30°)
otočná páka (pohyb 90°),
verze otáčení pravá/levá
třmen z nerezové oceli,
bez funkce zacvaknutí

HB-3
210499
210490
210492
210400

CYLINDRICKÉ VLOŽKY
Bezpečnostní vložka CES PSM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. bezpečnostní třída – UST3
Patentová ochrana profilu klíče do roku 2029 (patent EP2264264)
Jednořadý 6stavítkový systém
Více než 400 000 kombinací
Ochrana proti odvrtání a vyhmatání
Robustní mosazná konstrukce vložky
Povrchová úprava matný nikl
Vložka dodávána se třemi masivními klíči z nového stříbra a bezpeč‑
nostní kartou
Dostupná také jako půlvložka, vložka přídavného, visacího a nábyt‑
kového zámku
Možnost sjednocení na společný uzávěr (ke sjednoceným vložkám
standardně dodávány tři klíče)
Možnost provedení s knoflíkem
Možnost vybavení funkcí BSZ (klíč lze zasunout z obou stran)
Možnost dodání s ozubeným kolečkem 10/12/13/16 zubů
Ideální pro systémy generálního klíče
Dealerské profily klíče

Vložka, 6 stavítek
31,5/31,5 mm
31,5/35,5 mm
31,5/40,5 mm
31,5/45,5 mm
31,5/50,5mm
31,5/55,5mm
31,5/60,5mm
31,5/65,5mm
31,5/70,5mm
35,5/35,5mm
35,5/40,5mm
35,5/45,5mm
35,5/50,5mm
35,5/55,5mm
35,5/60,5mm
35,5/65,5mm
35,5/70,5 mm
40,5/40,5mm
40,5/45,5mm
40,5/50,5mm
40,5/55,5mm
40,5/60,5mm
45,5/45,5mm
45,5/50,5mm
45,5/55,5mm
45,5/60,5 mm
50,5/50,5mm

Obj. kód
209310
209311
209312
209313
209314
209315
209316
209317
209318
209335
209336
209337
209338
209339
209340
209341
209391
209355
209356
209357
209358
209359
209375
209376
209377
209378
209390

Půlvložka, 6 stavítek
31,5/10 mm
35,5/10 mm
40,5/10 mm

Obj. kód
209401
209402
209403

Ostatní vložky a klíče
Produkt
Obj. kód
Nábytkový zámek
210914
Vložka přídavného zámku 209397
Visací zámek
209395
Klíč
209301

Dostupná i jako
půlvložka

Provedení s ozubeným
kolečkem

Provedení
s knoflíkem

Provedení vložky
Označení
810

Typ
standardní oboustranná
vložka

815
851

oboustranná vložka s funkcí
BSZ (emergency = klíč
funkční i při zasunutém klíči
z druhé strany)
vložka s knoflíkem
půlvložka

5558/30

nábytkový zámek

30

vložka přídavného zámku

215N

visací zámek

8710

Délka 6stavítkové verze
31,5/31,5 mm a delší

31,5/31,5 mm a delší
31,5/31,5 mm a delší
31,5/10 mm a delší
různá velikost páky

velikost 50

H & B Group – Váš klíčový partner

Provedení
standardní unášecí palec
ozubené kolečko
(10/12/13/16 zubů)
standardní unášecí palec, zá‑
roveň slouží jako volnoběžný
palec pro panikové zámky
(funkce FW – freewheel)
standardní unášecí palec
nastavitelný palec (po 30°)
otočná páka (pohyb 90°),
verze otáčení pravá/levá
třmen z nerezové oceli,
bez funkce zacvaknutí
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CYLINDRICKÉ VLOŽKY
Bezpečnostní vložka CES UDM

Vložka, 6 stavítek
31,5/31,5 mm
31,5/35,5 mm
31,5/40,5 mm
31,5/45,5 mm
31,5/50,5mm
31,5/55,5mm
31,5/60,5mm
31,5/65,5mm
31,5/70,5mm
35,5/35,5mm
35,5/40,5mm
35,5/45,5mm
35,5/50,5mm
35,5/55,5mm
35,5/60,5mm
35,5/65,5mm
35,5/70,5 mm
40,5/40,5mm
40,5/45,5mm
40,5/50,5mm
40,5/55,5mm
40,5/60,5mm
40,5/65,5mm
40,5/70,5 mm

• 4. bezpečnostní třída – UST 3
• Patentová ochrana profilu klíče do roku 2030 (patent
EP2390030)
• Jednořadý 6stavítkový systém s bočními laterálními piny
• Více než 2 000 000 kombinací
• Ochrana proti odvrtání a vyhmatání
• Robustní mosazná konstrukce vložky
• Povrchová úprava matný nikl
• Vložka dodávána se třemi masivními klíči z nového stříbra
a bezpečnostní kartou
• Dostupná také jako půlvložka, vložka přídavného, visacího
a nábytkového zámku
• Možnost sjednocení na společný uzávěr (ke sjednoceným
vložkám standardně dodávány tři klíče)
• Možnost provedení s knoflíkem
• Možnost vybavení funkcí BSZ (klíč lze zasunout z obou stran)
• Možnost dodání s ozubeným kolečkem 10/12/13/16 zubů
• Ideální pro systémy generálního klíče, speciální systémové
profily

Obj. kód
211010
211011
211012
211013
211014
211015
211016
211017
211018
211020
211021
211022
211023
211024
211025
211026
211027
211029
211030
211031
211032
211033
211034
211035

Vložka, 6 stavítek
45,5/45,5mm
45,5/50,5mm
45,5/55,5mm
45,5/60,5mm
45,5/65,5 mm
45,5/70,5 mm
50,5/50,5mm
50,5/55,5mm
50,5/60,5 mm
50,5/65,5 mm
50,5/70,5 mm
55,5/55,5 mm
55,5/60,5 mm
55,5/65,5 mm
55,5/70,5 mm
60,5/60,5 mm
60,5/65,5 mm
60,5/70,5 mm
65,5/65,5 mm
65,5/70,5 mm
70,5/70,5 mm

Půlvložka, 6 stavítek
31,5/10 mm
35,5/10 mm
40,5/10 mm
45,5/10 mm
50,5/10 mm
55,5/10 mm
60,5/10 mm
65,5/10 mm
70,5/10 mm

Obj. kód
211038
211039
211040
211041
211042
211043
211046
211047
211048
211049
211050
211053
211054
211055
211056
211059
211060
211061
211064
211065
211068

Obj. kód
211071
211072
211073
211074
211075
211076
211077
211078
211079

Ostatní vložky a klíče
Produkt
Obj. kód
Nábytkový zámek
211092
Vložka přídavného zámku 211091
Visací zámek
211090
Klíč
210797

Dostupná i jako
půlvložka

Provedení s ozubeným
kolečkem

Provedení
s knoflíkem

Provedení vložky
Označení
810

8710
815
851

8

Typ
standardní oboustranná
vložka
oboustranná vložka s funkcí
BSZ (emergency = klíč
funkční i při zasunutém klíči
z druhé strany)
vložka s knoflíkem
půlvložka

5558/30

nábytkový zámek

30

vložka přídavného zámku

215N

visací zámek

Katalog CES

Délka 6stavítkové verze
31,5/31,5 mm a delší

31,5/31,5 mm a delší
31,5/31,5 mm a delší
31,5/10 mm a delší
různá velikost páky

velikost 50

Provedení
standardní unášecí palec
ozubené kolečko
(10/12/13/16 zubů)
standardní unášecí palec, zá‑
roveň slouží jako volnoběžný
palec pro panikové zámky
(funkce FW – freewheel)
standardní unášecí palec
nastavitelný palec (po 30°)
otočná páka (pohyb 90°),
verze otáčení pravá/levá
třmen z nerezové oceli,
bez funkce zacvaknutí

CYLINDRICKÉ VLOŽKY
Bezpečnostní vložka CES WSM
• 4. bezpečnostní třída – UST 3
• Patentová ochrana profilu klíče do roku 2029 (patent EP2264264)
• Reverzibilní klíč s 5 stavítky v základní řadě plus 10 kontrolních staví‑
tek ve 2 řadách s horní a boční blokovací lištou
• Více než 1 800 000 kombinací
• Ochrana proti odvrtání a vyhmatání
• Robustní mosazná konstrukce vložky
• Povrchová úprava matný nikl
• Vložka dodávána se třemi masivními klíči z nového stříbra a bezpeč‑
nostní kartou
• Dostupná také jako půlvložka, vložka přídavného, visacího a nábyt‑
kového zámku
• Možnost sjednocení na společný uzávěr (ke sjednoceným vložkám
standardně dodávány tři klíče)
• Možnost provedení s knoflíkem
• Možnost vybavení funkcí BSZ (klíč lze zasunout z obou stran)
• Možnost dodání s ozubeným kolečkem 10/12/13/16 zubů
• Vhodné i pro systémy generálního klíče

Dostupná i jako
půlvložka

Provedení s ozubeným
kolečkem

Vložka, 5 stavítek
27,5/27,5 mm
27,5/31,5 mm
27,5/35,5 mm
27,5/40,5 mm
27,5/45,5 mm
27,5/50,5 mm
31,5/31,5 mm
31,5/35,5 mm
31,5/40,5 mm
31,5/45,5 mm
31,5/50,5mm
31,5/55,5mm
31,5/60,5mm
31,5/65,5mm
31,5/70,5mm
35,5/35,5mm
35,5/40,5mm
35,5/45,5mm
35,5/50,5mm
35,5/55,5mm
35,5/60,5mm
35,5/65,5mm
35,5/70,5 mm
40,5/40,5mm
40,5/45,5mm
40,5/50,5mm
40,5/55,5mm
40,5/60,5mm
40,5/65,5 mm
40,5/70,5 mm
45,5/45,5mm
45,5/50,5mm
45,5/55,5mm
45,5/60,5 mm
45,5/65,5 mm
45,5/70,5 mm
50,5/50,5mm
50,5/55,5 mm
50,5/60,5 mm
55,5/55,5 mm
55,5/60,5 mm
60,5/60,5 mm

Obj. kód
209510
209511
209512
209513
209514
209515
209525
209526
209527
209528
209529
209530
209531
209532
209533
209545
209546
209547
209548
209549
209550
209551
209552
209561
209562
209563
209564
209565
209566
209567
209571
209572
209573
209574
209575
209576
209580
209583
209586
209577
209578
209584

Půlvložka, 5 stavítek
31,5/10 mm
35,5/10 mm
40,5/10 mm
45,5/10 mm
50,5/10 mm

Obj. kód
209591
209592
209593
209595
209598

Ostatní vložky a klíče
Produkt
Obj. kód
Nábytkový zámek
209596
Vložka přídavného zámku 209594
Visací zámek
209599
Klíč
209502

Provedení
s knoflíkem

Provedení vložky
Označení
810

8710
815
851

Typ
standardní oboustranná
vložka
oboustranná vložka s funkcí
BSZ (emergency = klíč
funkční i při zasunutém klíči
z druhé strany)
vložka s knoflíkem
půlvložka

5558/30

nábytkový zámek

30

vložka přídavného zámku

215N

visací zámek

Délka 5stavítkové verze
27,5/27,5 mm a delší

27,5/27,5 mm a delší
27,5/27,5 mm a delší
27,5/10 mm a delší
různá velikost páky

velikost 50
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Provedení
standardní unášecí palec
ozubené kolečko
(10/12/13/16 zubů)
standardní unášecí palec, zá‑
roveň slouží jako volnoběžný
palec pro panikové zámky
(funkce FW – freewheel)
standardní unášecí palec
nastavitelný palec (po 30°)
otočná páka (pohyb 90°),
verze otáčení pravá/levá
třmen z nerezové oceli,
bez funkce zacvaknutí
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SERVIS VLOŽEK
• Vložky CES se kompletují rychle a snadno a pro jejich
kompletaci potřebujete jen minimum nástrojů. Díky tomu
jsou naše vložky vynikajícím řešením pro dnešní náročný
trh. Dodané, částečně předem sestavené, vložky sestavte
pomocí nástrojů a soupravy stavítek.
• Hlavní výhodou je časová úspora při skládání vložek.
Společnost CES chápe dnešní rychlý a náročný trh a jeho
potřebu snížit dobu montáže vložky a tak maximalizovat
produktivitu.

• Sestavení vložek od společnosti CES zabere jen několik
sekund (v porovnání se zcela nesestavenou vložkou), což
umožňuje zvýšení produktivity a v konečném důsledku
zvýšení příjmů celého vašeho podnikání.*
• Dostupné náhradní díly pro přestavbu vložek ze standardní
oboustranné vložky na BSZ verzi, knoflíkovou verzi nebo
vložku s ozubeným kolečkem.

Souprava a nástroje pro sestavení vložek
• Souprava pro sestavení doplňuje každý systém společnosti
CES. Každá souprava pro sestavení obsahuje všechny prvky
a základní nástroje potřebné k sestavení vložek. Společnost
CES si je vědoma praktičnosti kompletního řešení v jed‑
nom balení pro klíčařský trh. Proto nabízíme novou sadu

5 sekund

Krok 1
Vložte montážní klíč
Otočte o 180°
Vložte svorku
Vyjměte bubínek

+ 20 sekund

se všemi nástroji, které jsou pro montáž potřebné, a to bez
ohledu na to, kde pravidelně sestavujete cylindrické vložky –
ve své provozovně či v terénu. Souprava pro sestavení
kombinovaná s cylindrickými vložkami představuje celé
zámečnictví, které máte při ruce!

Krok 2
Vyjměte stavítka
Vložte požadovaná
stavítka

(25 sekund)

* Doba montáže vložek CES vychází z oboustranné vložky a je uváděna na jednu stranu
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+ 20 sekund
(45 sekund)

Krok 3
Zasuňte bubínek
Vyjměte svorku
Otočte o 180°

SERVIS VLOŽEK
Řady modulárních cylindrických vložek
Ať už si zvolíte jakoukoliv vložku z nabídky CES, výrobce doplňuje
všechny profilové řady modulárním montážním kufříkem. Standardem
jsou samozřejmě nejpoužívanější velikosti vložek. S naší řadou modu‑
lárního systému, bez ohledu na možnou délku vložky, si vždy poradíte.
Souprava obsahuje komponenty potřebné k sestavení vložek většiny
možných délek v rozsahu od 27,5/31,5 mm až po 100,5/104,5 mm (dle
verze počtu stavítek 5/6) z každé strany.
Modulární systém tak může být přizpůsoben na míru Vašim potřebám.
Jednoduše si vyberte základní velikost a jste k montáži zcela vybaveni.
S touto soupravou pro Vás bude čekání na dodání vložek nestandard‑
ních rozměrů minulostí.

Tabulka rozměrů vložek
celková délka strany těla
27,5 mm - 5 stavítek
31,5 mm
35,5 mm
40,5 mm
45,5 mm
50,5 mm
55,5 mm
60,5 mm
65,5 mm
70,5 mm
75,5 mm
80,5 mm
85,5 mm
90,5 mm
95,5 mm
100,5 mm

H & B Group – Váš klíčový partner

celková délka strany těla
31,5 mm - 6 stavítek
35,5 mm
39,5 mm
44,5 mm
49,5 mm
54,5 mm
59,5 mm
64,5 mm
69,5 mm
74,5 mm
79,5 mm
84,5 mm
89,5 mm
94,5 mm
99,5 mm
104,5 mm
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NÁBYTKOVÉ ZÁMKY
Zadlabací nábytkový zámek 4141
• Se závorou
• Dorn 30–40 mm
• Cylindrická vložka mosaz, zámek ocel, povrch nikl

Zadlabací nábytkový zámek 4177
• S hákem a čepem
• Dorn 25 mm
• Cylindrická vložka mosaz, zámek ocel, povrch nikl

Vrchní nábytkový zámek 4146
• Se závorou
• Dorn 20–40 mm
• Cylindrická vložka mosaz, povrch nikl, zámek ocel

12
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NÁBYTKOVÉ ZÁMKY
3cestný vrchní nábytkový zámek 4134
• Se závorou
• Dorn 30 mm
• Cylindrická vložka mosaz, zámek ocel, povrch nikl

Náhradní vložka 41
• Vložka pro výše uvedené zámky
• Mosaz, povrch nikl

Náhradní vložka 42
• Vložka pro výše uvedené zámky
• Menší průměr a užší pozice upevňovacích šroubů
• Mosaz, povrch nikl

H & B Group – Váš klíčový partner
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NÁBYTKOVÉ ZÁMKY
Mělký zadlabací nábytkový zámek 159
• Vložka pro výše uvedené zámky
• Vložka i zámek mosaz, povrch leštěný nikl

Náhradní vložka 39
• Vložka pro mělký zadlabací zámek
• Menší průměr a užší pozice upevňovacích šroubů
• Mosaz, povrch nikl

Zámek pro kartotéky 5658/30
• Mosaz, povrch matný chrom

14
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NÁBYTKOVÉ ZÁMKY
Zámek pro kartotéky 5263
• Mosaz, povrch nikl

Otočný zámek 5634
• Se závorou
• Mosaz, povrch leštěný nikl

H & B Group – Váš klíčový partner
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NÁBYTKOVÉ ZÁMKY
Otočný zámek 5225
• Se závorou
• Mosaz, povrch leštěný nikl

Otočný zámek 5256
• Se závorou
• Mosaz, povrch leštěný nikl

Ostatní typy nábytkových zámků a provedení včetně variant závor na vyžádání
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ZADLABACÍ ZÁMKY
Zámky Premium class
•
•
•
•
•

Požárně odolné zámky s panikovou funkcí „E“ v souladu s DIN 18250 třídy 3 a EN 179
Rozteč 72 mm
Dorn 55–80 mm
Čelní lišta 235 × 20 nebo 235 × 24 mm
Verze 9200 pouze 72/55/235 × 24 mm

Verze 9100 E
• Také v provedení 9100 E‑SP s blokovací střelkou

Verze 9100
• Požárně odolné zámky v souladu s DIN 18250 třídy 3 a EN 12209
• Také v provedení 9100 SP s blokovací střelkou

Verze 9100 F
• Požárně odolné zámky v souladu s DIN 18250 třídy 1 a EN 12209 – bez závory
• Také v provedení 9100 F‑SP s blokovací střelkou

Verze 9200
• Požárně odolný zámek v souladu s EN 12209

Zámky Vario Flex
•
•
•
•
•

Kvalitní masivní zámky s kovovou střelkou
Pro namáhané vstupní dveře objektů
Rozteč 72, 78 a 92 mm
V souladu s normou DIN 18251-1 – 3. třída
Možnost výměny čela

Verze
Rozteč
Dorn
Čtyřhran
Čelní lišta

0701
72 mm PZ L/P (nižší skříň 153 mm)
55 mm
8 × 8 mm
18/20/22/24/26/28/30 mm × 235 mm

0702
78 mm WC L/P (nižší skříň 153 mm)
55 mm
8 × 8 mm / 8 × 8 mm
18/20/22/24/26/28/30 mm × 235 mm

0705
72 mm PZ L/P (skříň 165 mm)
55/60/65/70/80/90/100 mm
8 × 8 mm
18/20/22/24/26/28/30 mm × 235 mm

Verze
Rozteč

0706
78 mm WC L/P (skříň 165 mm)

0720
72 mm PZ pravolevý (skříň 165 mm)

Dorn

55/60/65/70/80/90/100 mm

55/60/65/70/80 mm

Čtyřhran
Čelní lišta

8 × 8 mm / 8 × 8 mm
8 × 8 mm
18/20/22/24/26/28/30 mm × 235 mm 20/24 mm × 235 mm

0715
92 mm PZ L/P (skříň 185 mm)
40/45/50/55/60/65/70
/80/90/100 mm
10 × 10 mm
20/22/24/26/28/30 mm × 280 mm

Dostupné i v sadě pro možnost nastavení požadovaného rozměru s certifikací DIN EN 12209:

Verze
Rozteč
Dorn
Čtyřhran
Čelní lišta

Modular kit
72–92 mm pravolevý
30/35/40/45 mm
10 × 10 / 9 × 9 / 8 × 8 mm redukce
16/20/24/U24 × 6 mm

H & B Group – Váš klíčový partner
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Elektronické a mechatronické

systémy
• Média

• Stěnové čtečky
• Mechatronické vložky
• Mechatronická kování
• Motorické vložky
• Software
• Příslušenství pro správu a servis
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MÉDIA
Výhody elektronických a mechatronických systémů
• Více kombinačních možností: zatímco 5stavítková mechanická vložka umožňuje až 20 000 kombinací (do 100 různých klíčů),
elektronické systémy nejsou v tomto směru téměř nijak omezeny a umožňují použití tisíců médií.
• Snížení opotřebení kontrolních prvků: mechanické vložky mají životnost přibližně 100 000–200 000 zamykacích cyklů,
kdežto životnost elektronické čtečky je prakticky neomezená.
• Zapojení další proměnné – čas (časová okna): u mechanických systémů je možnost pouze dvou stavů (otevření – ano/ne),
u elektronických systémů je bezpečnost zvýšena zapojením hodin a vytvoření časových oken (časových intervalů, během kte‑
rých má osoba s daným médiem přístup)
• Další možnosti a pokročilé funkce: např. systém 4 očí, režimová pracoviště a další

Verze elektronických a mechatronických systémů
Dle správy systému:
• Off‑line – správa pomocí programovacích karet (bez softwaru)
• Off‑line – správa pomocí softwaru a RF/USB komunikačního portu
• On‑line – správa pomocí softwaru po síti
• V‑NET – virtuální síť – správa zařízení pomocí informací na médiu (se softwarem)
• Kombinace výše uvedených variant
Dle provedení:
• N – základní off‑line verze bez časových funkcí a historie
• T – off‑line verze, 29 časových profilů a s historií až 2000 událostí
• NV – virtuální síť bez časových variant a historie
• TV – virtuální síť s 31 časovými profily a s historií až 2000 událostí
• NET – on‑line verze s 31 časovými profily a s historií až 2000 událostí

Média
• Verze MIFARE nebo LEGIC
• Řídící média – System Master / Program Master / Time Master / Release Master / Block Master / RF Ini Master /
RF Trace Master / RF Stick Master / Emergency Key / URC – Master
• Uživatelská média – MIFARE Classic / MIFARE DESFire / Legic:
• Karta
• Přívěšek pasivní/aktivní (aktivní pouze pro stěnové čtečky)
• Elektronická hlava klíče pasivní/aktivní (aktivní pouze pro stěnové čtečky)
• Náramek
• Nálepka

H & B Group – Váš klíčový partner
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STĚNOVÉ ČTEČKY
Stěnová čtečka WT
• Čtečka pro ovládání elektrických otvíračů, elektromechanických a elektromotorických zámků a magnetů
• Ovládání čipem MIFARE nebo LEGIC 13,56 MHz

Stěnové čtečky dle umístění řídící jednotky:
• WT‑I: čtecí a řídící jednotka v jednom zařízení – vhodné pro vnitřní prostory
• WT‑II: čtecí pasivní jednotka v nechráněné zóně a řídící jednotka v bezpečné zóně, řídící jednotka může být vybavena též čtecí
zónou pro oboustrannou regulaci pohybu
Stěnové čtečky dle provedení:
• Compact design – standardní
• WP – water proof – vodě odolný do krytí IP 55
• Design provedení – Siedle Vario / Telecom Behnke / Gira – vhodné pro integraci do tabel domácích telefonů

Design Compact

Voděodolný design

Design Siedle Vario

Design Telecom Behnke

Veškeré varianty dle správy systému (off‑line / V‑NET / on‑line)
a provedení (N / T / NV / TV / NET)
Technické údaje:
• Rozměry verze Compact: 84 × 84 × 19 mm, možnost podložky výšky 20 mm
• Napájení 12–24 V AC/DC
• Čtecí zóna až do 50 mm dle média
• Možnost použití aktivních médií (868 MHz až do 5 m)
• Napojení v on‑line až 25 m od Access Pointu
• Vzdálenost řídící jednotky a pasivní čtečky až 20 m (do 200 m s rozšiřovacím setem)
• Až pro 5000 médií
• Historie 2000 médií
• Teplotní rozsah -25 °C až +70 °C
• Vlhkost do 95 % – bez kondenzátu
• Certifikace EN 300 220-1; EN 300 330-1, 2; EN 301 489-1, 3; EN 60950-1
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Design Gira

MECHATRONICKÉ VLOŽKY
Mechatronická vložka Omega Flex
• Odemykání čipem MIFARE nebo LEGIC 13,56 MHz
• Rozměry po 5 mm jako u standardních mechanických vložek
Varianty:
• Standardní dvoustranná vložka
• Dvoustranná vložka s oboustrannou kontrolou (čtecí zóna na obou hlavách)
• Půlvložka
• Verze pro panikové zámky
• Dummy vložka

Velikosti:
87,5

27,5

Oboustranná vložka

82,5

Vnitřní strana (K) v mm
77,5 72,5
…
42,5 37,5

32,5

27,5

32,5

Půlvložka
Vnější strana (S) v mm
37,5 42,5
…
72,5 77,5

82,5

87,5

27,5

32,5

37,5

Vnější strana (S) v mm
42,5
…
72,5 77,5

82,5

87,5

Dostupné úpravy:
• Bezpečnostní verze VdS BZ+
• Voděodolná verze WP do IP 65
• Požárně odolná verze T90

Veškeré varianty dle správy systému (off‑line / V‑NET / on‑line)
a provedení (N / T / NV / TV / NET)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technické údaje:
Délka elektronického knoflíku 49 mm, průměr 30 mm
Délka mechanického knoflíku 25 mm, průměr 30 mm
Napájení: 3 V baterie (CR2) pro cca 40 000 cyklů při 20 °C
Až pro 5000 médií
Historie 2000 médií
Teplotní rozsah -25 °C až +70 °C
Vlhkost do 95 % – bez kondezátu
CE testy EN 300 220-1; EN 300 330-1, 2; EN 301 489-1, 3; EN 60950-1; EN 62311
Certifikace DIN EN 15684, T90 verse i EN 1634-1 (90 min)

Nářadí pro servis
• Set nářadí pro montáž a demontáž baterie

H & B Group – Váš klíčový partner
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MECHATRONICKÁ KOVÁNÍ
Mechatronické kování ILS
•
•
•
•
•
•

Elektromechanické štítové dveřní kování
Odemykání čipem MIFARE nebo LEGIC 13,56 MHz
Nerezové kování – odolnost proti vandalům a vlivům počasí
Vhodné pro kombinaci se samozamykacím panikovým zámkem
Možno dodat v bezpečnostní verzi ES2
Na objednávku možno dodat ve zlacené verzi nebo s jiným typem kliky

Technické údaje:
• Šířka štítu 40 nebo 55 mm, délka štítu 286 mm, výška 22,5 mm
• Rozteč 72/90/92 mm (na objednání libovolně od 55 do 100 mm) nebo bez otvoru
pro vložku
• Napájení 3 V (2 × AA baterie) pro cca 100 000 cyklů při 20 °C
• Až pro 5000 médií
• Historie 2000 médií
• Teplotní rozsah -25 °C až +70 °C
• Vlhkost do 95 % – bez kondenzátu
• EN 179 a EN 1125 pro použití pro únikové cesty
• DIN EN 1906 – 3. třída použití (pro veřejné prostory) a 7. třída odolnosti (více jak
200 000 cyklů)
• Krytí IP 55 – odolnost proti prachovým usazeninám a tryskající vodě
• T120 – požární odolnost do 120 minut

Mechatronické kování SIS
• Elektromechanické rozetové kování pro interiérové dveře
• Odemykání čipem MIFARE 13,56 MHz (mimo Ultralight)
• Speciální plast, barva bílá, šedá, černá, možnost více tvarů klik
Technické údaje:
• Šířka štítu 59 mm, délka štítu 144,5 mm, výška 25 mm
• Napájení 3 V (2 × AAA baterie) pro cca 80 000 cyklů při 20 °C
• Až pro 5000 médií
• Historie 2000 médií
• Teplotní rozsah -10 °C až +70 °C
• Vlhkost do 95 % – bez kondenzátu
• EN 179 pro použití pro únikové cesty
• DIN EN 1906 – 7. třída odolnosti (více jak 200 000 cyklů)
• Krytí IP 40 – odolnost proti pevným částicím do průměru 1 mm
• T120 – požární odolnost do 120 minut u požárních dveří s 9mm čtyřhranem
Set nářadí pro instalaci kování a následně pro výměnu baterií
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MOTORICKÉ VLOŽKY
Motorická vložka CEMO
•
•
•
•
•

Silný motor – kroutící moment 2 Nm
Otevření dvou západů za cca 1,5 s (včetně zatažení střelky)
Různá provedení vložky (různé typy klíčů CES od NP až po WSM)
Automatická detekce směru zamykání, počtu západů a antipanikové verze
K dodání v základní verzi CEMO (včetně řídící jednotky s/bez zdroje, 7 m kabelu a magnetu) nebo ve
verzi CEMO‑NET (řídící jednotka rozšířena o kabelové připojení k ethernetu) s následnou možností pro
správu systému on‑line nebo prostřednictvím kontrolního terminálu CES pro více dveří
• Možnost nastavení denního a nočního režimu
• Možnost nastavení automatického otevření přes snímač pohybu nebo spínač pro nouzové otevření
• Možnost napojení na stěnovou čtečku CES WT pro regulaci průchodů
Technické údaje motorické vložky:
• Rozměr vnější strany vložky (od šroubu):
• 6stavítková verze od 31,5 mm po 5 mm až 65,5 mm
• 5stavítková verze od 27,5 mm po 5 mm až 65,5 mm
• Rozměr vnitřní strany (od šroubu k motoru):
• od 31,5 mm po 5 mm až 60,5 mm
• Napájení 24 V AC/DC 500 mA z externího zdroje nebo z řídící jednotky s vlastním zdrojem
• Teplotní rozsah motoru 0 °C až +50 °C
• Vlhkost do 95 % – bez kondenzátu
Technické údaje řídící jednotky:
• Rozměr krabičky 121 × 161 × 71 mm nebo 120 × 240 × 70 mm (s vlastním zdrojem 24 V pro motor)
• Pracovní teplota -20 °C až 60 °C
• Stupeň krytí IP 65 – certifikace EN 60529
• Napájení 230 V 50 Hz (s vlastním zdrojem pro motor) nebo z externího zdroje 24 V AC/DC

Motorická vložka CESeasy
•
•
•
•
•
•
•

Motorická vložka na baterie s nejsilnějším motorem na trhu o síle 1 Nm (vychází z vložky CES CEMO)
Odemykání smartphonem, dálkovým ovladačem nebo přes řídící modul
Aplikace pro smartphone s operačními systémy od Android 4.4 a iOS 9.2 výše
Administrátorské rozhraní přístupné přes webový prohlížeč
Provedení se standardním nebo extra velkým knoflíkem (vhodné pro invalidy)
Z venkovní strany možnost libovolného provedení mechanické vložky CES
Možnost automatického zamykání (magnetický kontakt součástí balení) nebo funkce noční režim (vyřazení
mechanického odemčení z vnitřní strany)
• Automatická detekce směru zamykání a počtu západů
• Dodáváno v setu s 1 mechanickým klíčem, 1 dálkovým ovladačem, 6 ks baterií, magnetu s přívodním kabelem
a licencí pro 5 uživatelů na 5 let
Technické údaje:
• Rozměr vnější strany vložky (od šroubu):
• 6stavítková verze od 31,5 mm po 5 mm
• 5stavítková verze od 27,5 mm po 5 mm
• Rozměr vnitřní strany (od šroubu k motoru): od 31,5 mm po 5 mm
• Napájení 6 × alkalická baterie AA pro až 7 500 operací při 20 °C nebo 12 V DC 2,5 A z externího zdroje
• Teplotní rozsah motoru 0 °C až +50 °C
• Vlhkost do 90 % – bez kondenzátu
• Komunikace Bluetooth LE 2,4 GHz se smartphone nebo RF 868 MHz z dálkového ovladače nebo řídícího modulu
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SOFTWARE
Software Access control software CEStronics Suite
• Software pro správu práv uživatelů k CES WT, CES Omega Flex, CES ILS a CES SIS
• Základní balíček pro 100 médií a 25 zařízení
• Možnost rozšíření systému dle počtu používaných zařízení a médií
• Programování zařízení do 10 m od počítače přes RF port s využitím RF‑stick karty
• Stažení historie do PC – za příplatek docházkový systém
• Časová okna – 1 neomezené a 30 volně definovaných, 3 zóny na den
• Definice svátků (speciální dny)
• Automatický přechod mezi letním a zimním časem
• Nastavení doby sepnutí a zvukového signálu
• Možnost stavu trvale zavřeno / trvale otevřeno – nastavení dle časů a dnů v týdnu
• Možnost zálohování dat
• Stolní čtečka médií pro načítání médií do software
• Možnost ručního zadání médií nebo import dle seznamu UID médií
Verze:
• Off‑line – správa pomocí softwaru a RF/USB komunikačního portu
• On‑line – správa pomocí softwaru po síti
• V‑NET – virtuální síť – správa zařízení pomocí informací na médiu
• Kombinace výše uvedených variant

CESeasy software
• Software pro správu práv uživatelů k CESeasy a CES Door Controller
• Základní balíček pro 5 uživatelů na 5 let
Rozšiřitelné moduly:
• Dalších 5 klíčů
• Klíč k organizaci
• Správa budov
• 100 zaměstnanců
Organizace
• Jednoduchá správa práv přes webové rozhraní na cloudu
• Zasílání oprávnění uživatelům pro smartphone přes e-mail (autorizační soubor)
• Možnost časového omezení pro uživatele (platnost od–do – datum a čas)

Omega Flex radio switch
• Zařízení pro integraci prvků CES Omega Flex (vložka, kování, stěnová čtečka) k ostatním produktům jiných výrobců
• Zajišťuje rádiový přenos řídícího spínacího impulzu do zařízení CES Omega Flex
• Zároveň detekuje činnost zařízení CES Omega Flex pro následný monitoring v jiném systému
• 2 LED pro indikaci funkce systému
• Nutná URC‑Master karta pro přivázání Omega Flex zařízení
Technické údaje:
• Rozměr 90 × 94 × 34 mm (s externí anténou 262 × 90 × 34 mm)
• Napájení 12–24 V DC (příkon max. 3 W)
• Rádiová komunikace 868 MHz s šifrováním 128 bit/AES (4 kanály posunuté o 0,1 MHz pro zajištění
čistého přenosu dat)
• Dosah do 15 m s integrovanou anténou, do 25 m s externí anténou
• Teplotní rozsah -25 °C až 70 °C
• Vlhkost do 95 % bez kondenzátů – stupeň krytí IP 20
• Tampér pro ochranu proti napadení systému
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPRÁVU A SERVIS
Aktualizační terminál – Key Point
• Upravená stěnová čtečka WT napojená na řídící PC pro autorizaci práv a prodlužování platnosti médií (transpondérů) ve virtu‑
ální síti – přepsání dat na médiu
Technické údaje:
• Rozměr 105 × 136 × 191 mm
• Napájení 12–24 V DC / 8 W
• Teplotní rozsah -20° až 70 °C
• Odolnost vůči stříkající vodě – krytí IP 54
• Programování pomocí TCP/IP network z řídícího PC

Access Point / Repeater
• Zařízení pro on‑line správu systému
Technické údaje:
• Rozměr 117 × 107 × 24 mm (107 mm na výšku při sklopené anténě)
• Napájení 9 V DC externím napájecím zdrojem – součást dodávky Access Pointu
• Komunikace RF 868 MHz AES 128 bit do 25 m (s externí anténou dosah až 40 m)
• Teplotní rozsah 0° až 40 °C
• Vstup pro ethernet – TCP/IP

Stolní čtečka
• Stolní čtečka pro načítání médií (transpondérů) do softwaru a současně pro zápis na média při
použití virtuální sítě
• Připojení k řídícímu PC pomocí USB portu
Technické údaje:
• Rozměr 107 × 68 × 24 mm
• Napájení USB kabelem z PC (5 V / 120 mA) – součást balení
• Šifrování komunikace s MIFARE médii 128bit AES (čtení i případný zápis)
• Dosah do 2 cm dle typu média (transpondéru)
• Teplotní rozsah 0° až 50 °C

RF‑USB komunikační port
• Komunikační jednotka pro RF komunikaci s CES WT, CES Omega Flex,
CES ILS a CES SIS
Technické údaje:
• Rozměry 66 × 21 × 13 mm
• Napájení přes USB port
• Komunikace do 10 m se šifrováním 128bit AES
• Teplotní rozsah 0° až 60 °C
• LED signalizace činnosti – zelená / červená / modrá

H & B Group – Váš klíčový partner
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPRÁVU A SERVIS
Komunikační modul pro CESeasy
• RF komunikační rozhraní pro CESeasy – správa bez kabelů
• Možnost napojení na externí zdroje otevírání (čtečka, klávesnice, odchodové tlačítko, alarm apod.)
• Jednoduchá montáž, snadná správa
Technické údaje:
• Plastová krabička o rozměrech 152 × 104 × 28 mm
• Externí napájení 5–12 V DC / 100 mA – transformátor součástí dodávky, záloho‑
váno 2 × baterií AA (životnost cca 4 dny při 20 °C bez externího napájení)
• 4 vstupy / 6 výstupů
• Teplotní rozsah 0° až 50 °C
• Vlhkost do 90 % – bez kondenzátu
• Komunikace s CESeasy RF 868 MHz 128 AES

Easy Door Controler
•
•
•
•

Řídící modul pro ovládání externích zařízení pomocí smartphone nebo dálkového ovladače
Jednoduchá instalace, snadná obsluha
Kompatibilní s komunikačním modulem CESeasy pro rozšíření počtu portů
Dodáváno samostatně nebo jako set – Easy-DCS (Door controler, 1 dálkové ovládání, licence pro 5 uživatelů na 5 let)

Technické údaje:
• Plastová krabička o rozměrech 115 × 72 × 27 mm
• Napájení 4 × baterie AA nebo externí napájení 8–15 V AC nebo 12–24 V DC / 100 mA
• Výstup NO/NC pro max. 30 V DC / 1,5 A
• Až 600 přístupových skupin (1 skupina = až 65 000 osob nebo 1 smartphone nebo
1 dálkové ovládání)
• Teplotní rozsah 0° až 50 °C
• Vlhkost do 90 % – bez kondenzátu
• Komunikace RF 868 MHz s dálkovým ovladačem a bluetooth LE 2,4 GHz se smart‑
phone
• Životnost více jak 500 000 spínacích cyklů
• Životnost baterií – 100 000 spínacích cyklů / 1 rok při 20 °C

Dálkový ovladač CESeasy
• 3tlačítkový dálkový ovladač pro CESeasy a CES Door Controler
Technické údaje:
• Rozměry 63 × 25 × 15 mm
• Napájení 1 × výměnnou lithiovou baterií CR1632
• Komunikace RF 868 MHz se šifrováním 128bit AES
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POZNÁMKY:
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ko nta k t y
Plzeň – centrála
Žatecká 138/8
Plzeň, 301 00
tel.: 377 225 903
e-mail: info@hbgroup.cz

Pobočka Praha
U Pekařky 484/1a
Praha-Libeň, 180 00
tel.: 222 511 142
mob.: 736 766 876
e-mail: praha@hbgroup.cz

Pobočka Brno
Palackého třída 191/122
Brno-Královo Pole, 612 00
tel.: 541 241 972
mob.: 602 314 490
e-mail: brno@klicovecentrum.cz

Pobočka Ostrava
Rudná 2971/1c
Ostrava-Vítkovice, 703 00
tel.: 596 730 449
mob.: 731 774 899
e-mail: ostrava@hbgroup.cz

Pobočka Sokolov
K. H. Borovského 405
Sokolov, 356 01
tel.: 352 622 757
e-mail: sokolov@hbgroup.cz

Pobočka České Budějovice
Husova 644/25
České Budějovice, 370 05
tel.: 381 214 651
e-mail: budejovice@klicovecentrum.cz

Pobočka Vodňany
Tylova 135
Vodňany, 389 01
tel.: 383 384 270
e-mail: vodnany@hbgroup.cz

Pobočka Cheb
Svobody 26
Cheb, 350 02
tel.: 354 433 587
e-mail: cheb@klicovecentrum.cz

Pobočka Bratislava
Ovsištské nám. 1
Bratislava, 851 04
tel.: +421 2 625 20 032
e-mail: info@hbgroup.sk

Pobočka Košice

www.hbgroup.cz

Tomášikova 37
Košice, 040 01
tel.: +421 903 272 846
e-mail: kosice@hbgroup.sk
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