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Firma Kaba Security należy do szwajcar-
skiego holdingu Kaba - światowego lidera 
w dziedzinie mechanicznych, mecha-
tronicznych i elektronicznych systemów 
zamknięć i kontroli dostępu. Koncern Kaba 
zatrudnia ponad 10 tysięcy pracowników 
w ponad 60 krajach na 5 kontynentach. 
Firma jest obecna w Polsce od 1996 r. 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się 
z folderem opisującym jeden z najczęściej 
spotykanych, mechanicznych systemów 
kontroli dostępu - “master key”. 

System master key jest zintegrowanym
układem zamków i kluczy pozwalającym
na otwarcie właścicielowi systemu jednym 
kluczem wszystkich pomieszczeń
w budynku. Pozostali użytkownicy mogą
otwierać wyłącznie te pomieszczenia,
do których przyznano im dostęp. Istnieją
dwa najważniejsze typy systemów
master key: system klucza centralnego
i system zamka centralnego. Najczęściej
występują jednak układy mieszane czyli
połączony układ klucza centralnego i
zamka centralnego.

System klucza centralnego
System klucza centralnego to hierarchiczny 
układ kontroli dostępu polegający na
tym, że klucze wyższego rzędu otwierają
drzwi podległych im pomieszczeń
niższego rzędu. W klasycznym wariancie 
tego systemu klucz centralny otwiera 
wszystkie drzwi. Natomiast klucze indy-
widualne otwierają wyłącznie jedne drzwi. 
System klucza centralnego
stosowany jest najczęściej w biurach,
obiektach użyteczności publicznej, 
zakładach przemysłowych, energetyce 
i gazownictwie. Klucz centralny znajduje 
się wtedy w posiadaniu właściciela, 
dyrektora oraz w portierni w zaplombo-
wanej szafce – jako klucz pożarowy, 
awaryjny. Dostęp jaki daje klucz centralny 
pozwala na przeprowadzenie
szybkiej i sprawnej akcji ratunkowej.
System klucza centralnego i kluczy
grupowych jest rozbudowaną wersją
poprzedniego systemu polegającą na
tym, że istnieje jeden lub więcej stopni
hierarchicznych. Drzwi łączy się w grupy
do których oprócz indywidualnych

kluczy są przypisane klucze grupowe.
Właścicielami kluczy grupowych
są najczęściej kierownicy działów,
pracownicy serwisowi obsługujący
wyznaczony rejon, sprzątaczki w hotelu 
otwierające jednym kluczem przypisaną 
im część pomieszczeń.

System zamka centralnego
Ten system nie ma charakteru hierar-
chicznego. Każdy użytkownik systemu
może otworzyć centralny zamek oraz
drzwi wejściowe do swojego pomieszcze-
nia. Nie ma jednak możliwości
aby użytkownik otworzył swoim kluczem
drzwi sąsiada. Z tego typu systemem
najczęściej można się spotkać
w wspólnotach mieszkaniowych gdzie
wszyscy jednym kluczem otwierają
drzwi wejściowe do budynku, wejście do
garażu, śmietnika. Indywidualnie jednak 
każdy ma dostęp do takich pomieszczeń 
jak mieszkanie, skrzynka na listy, własna
piwnica czy drzwi garażowe.
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System klucza centralnego 

klucz master 

klucz grupowy
klucz indywidualny

wkładka systemowa

centralna wkładka 
systemowa

System zamka centralnego 

Dostęp użytkowników do 
pomieszczeń nie jest wyraźnie 

określony.

Duża liczba kluczy w całym 
obiekcie.

Klucze łatwo skopiować w 
serwisach kluczowych.

Utrudniony dostęp do 
pomieszczeń w przypadkach 
awaryjnych (np. pożar).

Dostęp użytkowników do 
pomieszczeń jest określany 

przez właściciela obiektu lub 
administratora.

Minimalna liczba kluczy w 
obiekcie.

Ze względów technicznych i prawnych 
kluczy nie można skopiować w serwisach 
kluczowych (skomplikowane, niedostępne w 
wolnej sprzedaży profile kluczy oraz ochrona 
patentowa).

Szybki dostęp do pomieszczeń w 
przypadkach awaryjnych (np. pożar).

wkładka centralna

wkładki systemowe

master key

klucze indywidualne
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AP1500
atest antywłamaniowy IMP i Centralnego Laboratorim  
Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie 
klasy “B” (4)
zabezpieczenia: przeciwwyrwaniowe, przed otwarciem 
metodami manipulacyjnymi, przed przewierceniem i przed 
otwarciem metodą młoteczkowania
atest przeciwpożarowy T90 według Önorm B3850 oraz T30 
według EN1634-1
5 zastawek

AP2000
atest antywłamaniowy IMP i Centralnego Laboratorim Krymi-
nalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie klasy 
“C” (6)
zabezpieczenia: przeciwwyrwaniowe, przed otwarciem 
metodami manipulacyjnymi, przed przewierceniem i przed 
otwarciem metodą młoteczkowania
możliwość zastosowania dodatkowych elementów 
blokujących zwiększających liczbę kombinacji (SE)
atest przeciwpożarowy T90 według Önorm B3850 oraz T30 
według EN1634-1
6 zastawek

ANS2
atest antywłamaniowy IMP i Centralnego Laboratorim Krymi-
nalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie klasy 
“C” (6)
zabezpieczenia: przeciwwyrwaniowe, przed otwarciem 
metodami manipulacyjnymi, przed przewierceniem i przed 
otwarciem metodą młoteczkowania
możliwość zastosowania dodatkowych elementów 
blokujących zwiększających liczbę kombinacji (SE)
atest przeciwpożarowy T90 według Önorm B3850 oraz T30 
według EN1634-1
ochrona patentowa do 2014 roku (patenty europejskie
i światowe)
w bębenek wkładki wbudowany jest specjalny, wykonany z 
węglików spiekanych, profilowany ogranicznik. Dla otwarcia 
wkładki wymagane jest użycie odpowiedniego, specjalnie 
ukształtowanego klucza (jego części oporowej). 
Ogranicznik zabezpiecza również dodatkowo wkładkę przed 
przewierceniem.
6 zastawek

pExtra
atest antywłamaniowy IMP i Centralnego Laboratorim Krymi-
nalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie klasy 
“C” (6)
zabezpieczenia: przeciwwyrwaniowe, przed otwarciem 
metodami manipulacyjnymi, przed przewierceniem i przed 
otwarciem metodą młoteczkowania
możliwość zastosowania dodatkowych elementów 
blokujących zwiększających liczbę kombinacji (SE)
atest przeciwpożarowy T90 według Önorm B3850 oraz T30 
według EN1634-1
ochrona patentowa do 2022 roku (patenty europejskie
i światowe)
specjalny, opatentowany klucz posiada unikalny - “kątowy 
profil wzdłużny”. Aktywna zastawka kontrolna sprawdza 
zgodność profilu klucza. W przypadku klucza podrobionego 
uniemożliwia otwarcie zamka. 
6 zastawek
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W jednym systemie master key mogą być zastosowane 
różnego rodzaju zamknięcia bębenkowe takie jak wkładki 
do zamków wierzchnich, połówkowe, z pokrętłem, zamki 
kasetowe czy kłódki. 

ExperT
atest antywłamaniowy IMP i Centralnego Laboratorim Krymi-
nalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie klasy 
“C” (6)
zabezpieczenia: przeciwwyrwaniowe, przed otwarciem 
metodami manipulacyjnymi, przed przewierceniem i przed 
otwarciem metodą młoteczkowania
atest przeciwpożarowy T90 według Önorm B3850 oraz T30 
według EN1634-1
ochrona patentowa do 2021 roku (patenty europejskie
i światowe)
zastosowany system 22 promieniście ułożonych, hartowanych 
zastawek blokujących pozwala na budowanie najbardziej 
rozbudowanych systemów master key

czytnik dla zamków 
mechatronicznych

Kaba elolegic – inteligentna rozbudowa
dla mechanicznych systemów master key

media mechatroniczne 

media elektroniczne
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Elektroniczno-mechaniczny depozytor 

kluczy Kaba DPE-C16S jest prze-

znaczony do bezpiecznego zdawania, 

przechowywania i pobierania szczegól-

nie ważnych kluczy, które nie powinny 

opuszczać obiektu. 

Jako jedyne tego typu urządzenie w 

Polsce depozytor Kaba posiada Certyfikat 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

klasyfikujący go do przechowywania infor-

macji niejawnych stanowiących tajemnicę 

państwową, do oznaczonych klauzulą 

„TAJNE” włącznie.

Najlepiej z Master Key 
Jeśli w obiekcie jest mechaniczny system 

kontroli dostępu Master Key –  w depo-

zytorze mogą być przechowywane np. 

klucze główne i grupowe oraz klucze do 

pomieszczeń szczególnego przeznaczenia 

(serwerownia, archiwum, kasa itp.). Każde 

pobranie i zdeponowanie takiego klucza 

jest protokołowane: data, czas, numer 

użytkownika. 

Każdy klucz identyfikowany jest przy tym 

na dwa sposoby: mechaniczny – porzez 

swój kod, odwzorowany w cylindrze 

deponującym oraz elektroniczny – poprzez 

przyznane danemu użytkownikowi upra-

wnienia. 

W przeciwieństwie do tzw. depozytorów 

zawieszkowych, w których deponowane 

są zawieszki lub breloki, a nie klucze (!) – w 

urządzeniu Kaba każdy klucz jest zabez-

pieczony w taki sposób, iż niemożliwe jest 

odczytanie jego profilu i nacięć na grani 

roboczej przez osobę nieupoważnioną. 

W opcji, do pobrania z depozytora szcze-

gólnie ważnego klucza wymagana jest po-

dwójna identyfikacja – pracownika ochrony 

i innego, upoważnionego użytkownika. 

Depozytor może współpracować z różnymi 

typami czytników kart zbliżeniowych. 

Sposób identyfikacji osoby (użytkownika), 

to: tylko PIN-kod, tylko karta,  karta 

i PIN-kod. 

Urządzenie umożliwia nadzór nad 192 

stanowiskami, np. kluczami. W zależności 

od wersji maksymalna liczba użytkowników 

wynosi 254 lub 998. 

Z punktu widzenia bezpiecznego gospo-

darowania kluczami szczególne znacze-

nie mają: funkcja tzw. śluzy kluczowej 

zewnętrznej - uniemożliwiająca wyniesie 

klucza poza obiekt oraz funkcja tzw. śluzy 

kluczowej wewnętrznej – uniemożliwiająca, 

po pobraniu szczególnie ważnego 

klucza, pobranie innego, aż do czasu zde-

ponowania pierwszego; 

Mechaniczne depozytory kluczy 
Zasada działania depozytora mechani-

cznego polega na tym, iż każdemu 

z uprawnionych użytkowników przypisuje-

my po jednym kluczu „zewnętrznym” (który 

może opuścić obiekt) i „wewnętrznym” 

(systemu Master Key), tworząc z nich 

swoiste pary. 

Mechanizm działania depozytora  „wy-

musza” zaś to, iż – z każdej pary – w 

urządzeniu musi być zawsze zdeponowany 

jeden klucz (wewnętrzny lub zewnętrzny), 

co pozwala administratorowi na bieżącą 

kontrolę ich obiegu. 

Depozytory mechaniczne Kaba budowane 

są dla: 4-, 8-, 16-, 25-, 30-, 40- i 50-par 

kluczy. 

W opcji depozytory mogą być wyposażone 

dodatkowo w elektroniczne czujniki oder-

wania od ściany oraz czujniki obecności 

klucza systemowego (wewnętrznego) w 

cylidrze deponującym. Czujniki te łączone 

są zwykle z systemem alarmowym obiektu. 

Bezpieczna gospodarka kluczami: 
Depozytory kluczy Kaba 
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Referencje 

Hotele: 
Airport Hotel Okęcie – Warszawa, 
Batory – Szczawnica, Best Western 
Mazurkas - Ożarów Mazowiecki, Euro-
Hotel – Swarzędz, Express by Holiday 
Inn – Kraków, Galicja – Oświęcim, 
Helios – Toruń, Holiday Inn – Kraków, 
Holiday Inn – Wrocław, Ibis “Fryderyk 
Chopin” – Kraków, Ibis II – Kraków, 
Ibis – Częstochowa, Ibis Ostrobram-
ska – Warszawa, Ibis – Poznań, Ibis 
– Szczecin, Ibis – Zabrze, Ibis – Łódź,  
Ideal – Świebodzin, Ideal - Pruszków, 
Ideal - Warszawa, Marriott – Warszawa, 
Mercure “Fryderyk Chopin” – Warszawa, 
Novotel Airport ORBIS – Warszawa, 
Novotel II – Kraków, Novotel Malta 
ORBIS – Poznań, Nowotel – Szczecin, 
Novotel - Warszawa Centrum (dawny 
Forum), Pod różą – Kraków, Qubus 
Prestige – Katowice, SAS Radisson. 
– Szczecin.

Instytucje finansowe: 
AIG/Lincoln - Budynek Riverside, 
Amplico Life, Bank Handlowy, Kredyt 
Bank PBI SA, Narodowy Bank Polski, 
PKO BP, Pomorski Bank Kredytowy, 
PriceWaterhouseCoopers. 

Supermarkety i centra handlowe: 
Centra handlowe M1, Centrum Han-
dlowe KLIF w Gdyni, Macro Cash and 
Carry, Sieć sklepów Carrefour, Sieć 
sklepów OBI, Sieć sklepów Praktiker, 
Sieć sklepów Real. 

Obiekty zabytkowe: 
Zamek w Malborku, Zamek Królewski 
na Wawelu, Muzeum Zamkowe – Słupsk. 

Opieka medyczna: 
Centrum Rehabilitacji w Lublinie, 
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie, 
Instytut Kardiologii AM w Gdynii, 
Sanatorium Arka w Kołobrzegu.

Inne: 
Państwowe Porty Lotnicze - Terminal 2, 
Międzynarodowe Targi Szczecińskie, 
OW Rady Ministrów w Kołobrzegu,  
Urząd Miasta w Tarnobrzegu, 
Uniwersytet Warszawski – Rektorat, 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krako-
wie, Archiwum Państwowe w Olsztynie, 
Filharmonia w Częstochowie, Ander-
sia Tower – Poznań, Biurowiec TP SA 
– Warszawa, Biurowiec IO-I – Warsza-
wa, Phillip Morris, Reemtsma, Altadis 
Polska – Radom, Lotos S.A., Metro AG, 
Prokom Software S.A., Bayer Polska, 
McDonald’s. 

Osiedla mieszkaniowe: 
Dzielna 21 – Warszawa, Narwik – War-
szawa, KERCELAK I i KERCELAK II 
– Warszawa, Osiedle Zielone – Gdynia, 
Zkoniczyn – Gdańsk 

Telekomunikacja: 
Centertel, PlusGSM, Telekomunikacja 
Polska SA 

Za granicą: 
Austriacki Bank Narodowy, Bank Au-
stria, Centralny Bank Rosji, Commerz-
bank AG, Berlin, Dom Mozarta – Salz-
burg, Dzielnica rządowa - St. Poelten, 
Electricite de France – Paryż, Hotel 
Marriott – Wiedeń, Luwr – Paryż, Pałac 
Schonbrunn – Wiedeń, Porty lotnicze: 
Wiedeń, Graz, Maastricht, Hongkong, 
VISA-Card – Amsterdam, VOEST-Alpine 
– Linz. 

*) Lista referencyjna obejmuje wybrane obiekty w 
których zastosowano mechaniczne systemy master 
key oraz elektroniczne zamki hotelowe KABA. 






