
Standardní cylindrické vložky PZ 88 se vyznačují kvalitou, přesností a dlouhou 

životností. Kompaktní sortiment nabízí běžné typy cylindrických vložek s klíči 

pro jednu nebo více vložek bez bezpečnostní karty. 

Standardní zamykací systém

Bezpečnost a rozmanitost jsou standardními přednostmi 

zamykacího systému PZ 88: řada zahrnuje kromě oboustranných 

cylindrických vložek, jednostranných vložek a vložek s knofl íky 

i visací zámky a klasické zámky v normálním profi lu BKS. 

Cylindrické vložky této řady se používají s klíči pro jednu nebo více 

vložek bez bezpečnostních karet. Jako zvláštní vybavení je možné 

cylindrické vložky vybavit jednostrannou nebo oboustrannou 

ochrannou funkcí. Na vyžádání lze dodat klíče s individuálním 

vzorem podle přání zákazníka.

Přednosti

Rychlá dodatečná výroba: díky vyrytému kódu klíče není 

nutné načítání originálů

Jednoduchá manipulace: obvyklé držení klíče v přímém směru 

zajišťuje intuitivní ovládání

Mechanické zamykací systémy – konvenční systém PZ 88

PZ 88
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Konstrukce cylindrické vložky

Profilové cylindrické vložky PZ 88 obsahují 5 stavítek, jsou chráněné proti vyháčkování a poskytují ochranu proti odvrtání v 

sériovém provedení.

Ochrana proti nežádoucí manipulaci:

Speciální tvary kolíků v tělese zabraňují nežádoucí 

manipulaci s nástroji na vyháčkování.

Speciální funkce:

Různé druhy spojek umožňují důležité funkce, např. 

nouzovou a ochrannou.

Uživatelský komfort:

Jádro s konvenčním, paracentrickým kanálem pro klíč 

a hlava klíče pro lepší zasunutí. 

1  Kolík tělesa; hřibová hlava

2  Jádro

3  Kolík jádra

4  K olík tělesa, válcovitě 

usazený

5  Kolík tělesa; válcovitý tvar

6  Pružiny kolíků

7  Spojka

8  Zamykací palec

9  Kolík tělesa; hřibová hlava

10  Přídržné kroužky jádra
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Servisní cylindrické vložka

Kompletně předmontované pro rychlou 

montáž sad s několika sjednocenými 

vložkami na společný klíč.

Produktový program PZ 88

PZ 88

Rychlý servis při doobjednání klíčů

Klíče se standardním profi lem BKS lze jednoduše a rychle 

kopírovat na běžných vyřezávacích strojích.

Sjednocení vložek obratem ruky

Servisní cylindrické vložky jsou již z výroby kompletně 

předmontované a lze je několika kroky předělat na sjednocené 

vložky na společný klíč.

Elektronické vyřízení objednávky

Pro celý sortiment jsou stanovena pevná objednací čísla. Díky 

tomu lze přímo evidovat a sledovat veškeré objednávky. Kromě 

toho je možné zkontrolovat dostupnost výrobků. 

Oboustranná cylindrická vložka

K dodání jako standardní cylindrická 

vložka nebo s nouzovou a ochrannou 

funkcí. 

Cylindrická vložka s knofl íkem

Modulární koncepce s možností sejmutí 

knofl íku.

Visací zámek

K dodání také s extra tenkým nebo 

vysokým třmenem.

Jednostranná cylindrická vložka

Univerzální použití u mnoha 

doplňkových zámků.

Montážní kufřík

Obsahuje veškeré nářadí a díly pro 

upevnění servisních cylindrických 

vložek.
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Technické údaje

Co nabízí konvenční zamykací systém PZ 88

Zamykací systém PZ 88 je standardním výrobkem mechanické 

technologie zamykání. Kompaktní sortiment nabízí nejběžnější 

typy cylindrických vložek pro sjednocení vložek na stejný klíč a 

ražbu podle požadavků zákazníka. 

Speciální výbava

Nouzová a ochranná funkce (GF)

Upevňovací šroub s bezpečnostním otvorem torx

Sériové vybavení

Zkoušeno podle norem EN 1303 a DIN 18252

Ochrana proti vyháčkování a Bumpingu již v sériovém 

provedení

5kolíková profilová cylindrická vložka s paracentrickým 

profilem klíče

Těleso cylindrické vložky: mosaz poniklovaná nebo mosaz 

matná

Klíče: poniklovaná ocel

Upevňovací šroub: M5 x 80 mm, poniklovaná ocel

Kódování klíče pro snadné doobjednání klíčů

Technické údaje

Objednací délka (BL) 27, 31, 35 + 5 mm až po 80 mm

Zamykací systém normální, sjednocené vložky

Zamykací palec standardní provedení

Nouzová a ochranná funkce volitelně, z obou stran od BL 31/31, z jedné strany od BL 27/31

Funkce volného chodu (FZG) –

Ochrana proti odvrtání volitelně, BSKA

DIN 18252 třída 70, volitelně třída 71-BS (s BSKA)

Bezpečnost uzávěrů podle normy EN 1303 třída 4

Bezpečnost proti  vloupání podle normy EN 1303 třída 1

Varianta VdS –

Varianta SKG** volitelně
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