
Kaba Penta
Gwiazda w Systemach Master Key Kaba



Najwyższy standard zabezpieczeń 

Z Kaba Penta osiągamy nowy wyższy 

poziom mechnicznych zabezpieczeń. 

Kaba Penta to najbezpieczniejsza i najbardziej 

efektywna technologia, szczególnie przydatna 

w zaawansowanych systemach master key.  

Najwyższy poziom bezpieczeństwa Kaba 

Penta oparty jest na radialnym ustawieniu 

pięciu rzędów 22 zastawek, które moga 

być ułożone w 85 różnych pozycjach oraz 

na opatentowanym sposobie dopasowania 

zastawek do nacięć klucza. 

Wszystkie pary zastawek moga być w 

kilku różnych rozmiarach bez jakichkolwiek 

ograniczeń w ich dobieraniu. Długość pary 

zastawek jest zawsze identyczna, zapewnia to 

najwyższą ochronę anty-pickową. Specjalny 

kształt zastawek dodatkowo zwiększa 

zabezpieczenie anty-pickowe, nawet w 

przypadku użycia najnowoczesniejszych 

picków. 

Wszystkie zastawki wykonane są z hartowanej 

niklowanej chemicznie stali. Bliższe 

przyjrzenie sie kluczowi ujawni  rozległe 

nawierty i frezowania o różnej głębokości i 

pod róznymi kątami. Ten specjalny proces 

frezowania ma na celu zatajenie prawdziwej 

głębokości i pozycji zastawki co demonstruje 

wysoki poziom zabezpieczenia systemów 

master key Kaba Penta 

Pełna kompatybilność

Wkładki Kaba Penta moga być ulepszone i 

włączone w mechatroniczny lub elektroniczny 

system kontroli dostępu w dowolnej chwili 

poprzez wyposażenie klucza w  

klips z transponderemLegic® . Wówczas  

zachowując funkcje mechaniczne, klucz może 

być używany z urządzeniami bezdotykowej 

transmisji danych, mechatronicznymi 

wkładkami, rejestratorami czasu pracy, 

płatnościach bezgotówkowych itp 

Dane techniczne

system klucza odwracalnego

• 5 radialnie ułożonych rzędów zasawek 

• Dostępne stalowe wzmocnienie korpusa. 

• Gwarantowana wysoka użyteczność w 

dużych i skomplikowanych systemach 

master key 

• Międzynarodowa ochrona patentowa do 

2021

Spełnia wymagania EN1303   • 

Ochrona klucza Klasa 6  

z dodatkowymi elementami 

zabezpieczajacymi - odpornośc na atak 

Klasa 2

Spełnia wymogi DIN VdS Klasa B• 

Spełnia wymogi DIN 18252 a • 

z dodatkowymi elementami 

zabezpieczającymi - P3

• Standardowy kolor główki klucza - 

ciemnoczerwony.  Na życzenie dostępnych 

jest 12 różnokolorowych nasadek (pomocne 

przy organizacji) 

• Możliwe połączenie z systemami 

elektronicznej kontroli dostępu Kaba Legic® 

Kaba elolegic - oraz mechatronicznymi 

systemami kontroli dostępu 

Wkładka dwustronna 

Wkładka jednostronna Wkładka z pokrętłem 

Przekrój wkładki Kaba Penta 

Klucz Kaba Penta z  Legic® transponderem 



Kaba Modular zwiększa elastyczność  
i możliwość zmiany systemu na obiekcie 

Zabezpieczenie inwestycji 
w zakupione produkty jest zawsze ważną 

kwestią - istotną cechą zestawów Kaba 

jest ich odróżnianie sie w tej kwestii od 

konkurencji.

 

Systemy odwracalnego klucza Kaba 

są modularne, i pozwalają na szybkie 

i łatwe przerobienie wkładek na inne 

długości i typy. 

W kombinacji z różnymi długościami 

wkładek (kompletne korpusy), sprzęgieł 

i suwaków, możliwe jest szybkie i łatwe 

przerobienie wcześniej dostarczonych 

wkładek o innej długości i/lub funkcji.

 

Idea modularnej wymienialności 

bębenków pozwala na użycie bębenka 

Kaba Penta w pełnej gamie zamków i 

wkładek Kaba: 

Wkładkach dwustronnych, wkladkach 

jednostronnych, wkładkach z pokrętłem, 

wkładkach typu RIM zamkach 

meblowych, kłódkach, przełącznikach, 

zamkach kasetowych i wielu innych

Kaba Modular rozszerza możliwości  

serwisowe autoryzowanych dealerów  

zwiększa elastyczność systemów  

masterkey i zapewnia ostatecznemu 

użytkownikowi najwyższe 

zabezpieczenie inwestycji. 
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Kaba Polska Sp. z o.o.
Ul Górnośląska 4A
PL 00-444 Warszawa 
tel. +48 22 665 8827
Fax +48 22 665 8862

www.kaba.com/cylinders-locks
www.kaba.pl

Autoryzowany Przedstawiciel

Certyfikowany System  
Zarządzania 
ISO 9001:Reg No. Q1530367 
Zastrzegamy sobie możliwość  
wprowadzenia zmian technicznych


