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Wymagania dla mechanicznego systemu klucza Master Key:

System musi posiadać możliwość współpracy różnych typów zamknięć funkcjonujących w

ramach tego samego systemu klucza, tj. wkładek dwustronnych (standardowych lub z gałką),

wkładek jednostronnych, kłódek, zamknięć przemysłowych do szaf i obudów, tub depozytowych

oraz zamków meblowych.

System musi posiadać równiqeż możliwość rozbudowy o klucze i zamknięcia

elektromechaniczne umożliwiające korzystanie z funkcjonalności elektronicznej kontroli dostępu

w tym, nadawanie i zdejmowanie praw dostępu do konkretnych zamknięć, sczytywanie historii

zdarzeń zamknięcia, sczytywanie historii zdarzeń klucza, ustalanie czasowych harmonogramów

dostępu.

Wymagania odnośnie kluczy używanych w systemie:

ochrona patentowa kluczy i technologii ważna co najmniej do 2019r;

- wykonane z jednorodnego materiału o wysokiej odporności na ścieranie, złamanie i

ewentualne uszkodzenia przy upadku;

- klucze symetryczne;

- klucze z możliwością stosowania kolorowych znaczników;

Wymagania odnośnie zamknięć występujących w systemie:

Wkładki bębenkowe:

- klasa trwałości „6” wg normy PN-EN 1303:2007,
- klasa zabezpieczenia kodu „6” oraz klasa odporności na atak co najmniej „1” wg normy

PN-EN 1303:2007;

- klasa odporności na włamanie co najmniej „B” wg normy KT/402/IMP/2005;
- możliwość stosowania w układach centralnego otwierania (Master Key) potwierdzona

certyfikatem lub raportem z badań akredytowanej instytucji pod kątem spełniania normy

PN-B-94461-07:1978;

- klasa odporności na korozję „C” wg normy PN-EN 1303:2007 oraz odporność na

temperaturę w przedziale -40/+80ºC poświadczone przez producenta;

- budowa wkładki bębenkowej oparta na mechanizmie nie posiadającym sprężyn

mających wpływ na pracę mechanizmu kodującego zamknięcia, wykorzystującym co

najmniej 10 elementów blokujących;

- modularna budowa wkładek (możliwość zmiany wymiaru już wykonanej wkładki

bębenkowej);

- wkładki dwustronne wyposażone w mechanizm tzw. „bezpiecznego sprzęgła”,

(możliwość otwarcia wkładki kluczem od zewnątrz także w sytuacji gdy od strony

wewnętrznej do wkładki włożony jest drugi klucz);

- odporność na otwarcie manipulacyjne w tym „bumping” poprzez konstrukcję

mechanizmu cylindra zamka;

Kłódki:

- klasa zabezpieczenia co najmniej „3” wg normy PN-EN 12320:2013;
- klasa odporności na korozję „5” wg normy PN-EN 1670:2008 potwierdzona certyfikatem

akredytowanych zakładów badawczych np. IMP;

- zakres pracy w temperaturach w przedziale -40/+80ºC poświadczone przez producenta;
- budowa cylindra kłódki oparta na mechanizmie nie posiadającym sprężyn mających

wpływ na pracę mechanizmu kodującego zamknięcia, wykorzystującym co najmniej 10

elementów blokujących;

- możliwość wyjęcia klucza tylko po uprzednim zamknięciu kłódki;
- kabłąk wykonany ze stali hartowanej z dodatkiem boru, średnica kabłąka nie mniej niż

8mm;

- odporność na otwarcie manipulacyjne w tym „bumping” poprzez konstrukcję

mechanizmu cylindra zamka;



Zamki przemysłowe:

- klasa trwałości „6” wg normy PN-EN 1303:2007,
- klasa zabezpieczenia kodu „6” oraz klasa odporności na atak „2” wg normy PN-EN

1303:2007;

- klasa odporności na włamanie co najmniej „B” wg normy KT/402/IMP/2014;
- klasa odporności na korozję „C” wg normy PN-EN 1303:2007 oraz odporność na

temperaturę w przedziale -40/+80ºC poświadczone przez producenta;

- budowa cylindra zamka oparta na mechanizmie nie posiadającym sprężyn mających

wpływ na pracę mechanizmu kodującego zamknięcia;

- odporność na otwarcie manipulacyjne w tym „bumping” poprzez konstrukcję

mechanizmu cylindra zamka;


