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На базі механічних циліндрів Winkhaus keyTec



Один ключ може відкривати кілька десятків або навіть сотень та тисяч циліндрів на різних об’єктах. А цилін-

дри, кодовані відповідно до структури організації, дають можливість доступу в окремі приміщення тільки 

уповноваженим особам.

Індивідуально розробляється для кожного об’єкта в технічному департаменті Winkhaus у Німеччині.

Будується на базі механічних циліндрів keyTec від Winkhaus, кожен з них має свій, в залежності від запиту 

клієнта, рівень секретності, профіль, конструктив та бланк ключа.

В комплектацію майстер системи входить картка безпеки, в якій закодована вся інформація про систему,  

і тільки на її підставі можливе розширення системи чи дублювання ключів.

Ключі мають патент — захист від нелегального дублювання.

Всі системи механічного замикання виготовляються на власному заводі Winkhaus у місті Мюнстер (Німеччина). 

Зручна безпека
Cистема «Майстер Ключ» на базі механічних циліндрів Winkhaus keyTec

Система  «Майстер-ключ» є найбільш адаптованою і сучасною варіацією систем розмежування доступу.  

Розгалужені  майстер-системи здійснюють контроль доступу за ієрархічним методом: в певні приміщення 

доступ можуть мати тільки уповноважені особи. 

Майстер системи можуть налічувати від декількох десятків до сотень та навіть тисяч циліндрів. Кожен користувач 

має тільки один ключ та відкриває тільки ті двері, до яких йому надано доступ. Такі системи замикання широко 

застосовуються у великих виробничих, офісних і громадських будівлях (лікарнях, музеях, аеропортах, готелях, 

ресторанах та ін.).  Побудувати систему «Майстер Ключ» можливо на всіх циліндрах keyTec від Winkhaus: keyTec 

RPE, keyTec N-ta,  keyTec X-tra.    
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Technische Merkmale

• Winkhaus Werksprofil oder Kundeneigenprofil

• Nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt

• 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite

• Zusätzlich bis zu 8 federlos gesteuerte Radialstifte

• Sperrkugel mit Rippenabfrage

• Mehrfach parazentrische Schlüsselprofile

• Kernstifte aus widerstandsfähiger Hartbronze

• Aufbohrschutz durch gehärtete, rostfreie Stahlstifte

• Verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne

• Serienmäßiger Pickingschutz durch Spezialstifte

• Ergonomisch gestalteter Schlüssel aus Neusilbermaterial

• Technischer Kopierschutz am Schlüssel

• Schlüssel mit hochwertiger Kunststoffkappe

• Kappen in verschiedenen Farben

• Optimierte Schlüsselspitze für besseren Einführkomfort

• 13 mm Schlüsselreide für Schutzbeschläge

Optionen

• Bohrschutz nach EN 1303/SKG

• Bohr- und Ziehschutz nach EN 1303/SKG/VdS
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keyTec RPE
Winkhaus Schließsystem für Einzel- und Gleichschließungen

Schlüssel keyTec RPE
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Тип: 01
51.56.06/15
57.71 Тип: 51

Тип: 02
02/216

Тип: 02/15
02/213
02/2. 02/3

Тип: 04. 09 Тип: 28. 28/1
Тип: 85.851/1.
95/3. 85/4

Тип: 27.27/9.
27/10.39/6.
39/10

Тип: 01.01/15

Тип: 21.38

Двосторонній (ключ - ключ) Двосторонній (відкривається 
незалежно з обох боків )

Половинчастий Половинчастий

Ключ-вороток Анти-паніка Для пошти або меблів Навісний замок

Циліндри для додаткових замків

Тип: 27/1.
27/2

Система «Один Ключ» може поєднувати циліндри різних типів та симетрій

Переваги

 

Захист від свердління та витягування згідно EN 1303 / SKG / VdS
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Універсальна система контролю доступу
Приклади ієрархій системи «Майстер Ключ» для житлових будинків

Розгалужена система

Така система не тільки 

максимально захищає 

від несанкціонованого 

проникнення сторонніх осіб 

на об’єкт, але і застосовується 

для внутрішньої організації 

доступу в окремі приміщення 

різного призначення: кожен 

користувач має один ключ, 

який відкриває тільки 

санкціоновані для нього 

приміщення.

Багаторівнева система «Майстер Ключ» для підприємства
Technische Merkmale

• Winkhaus Werksprofil oder Kundeneigenprofil

• Nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt

• 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite

• Zusätzlich bis zu 8 federlos gesteuerte Radialstifte

• Sperrkugel mit Rippenabfrage

• Mehrfach parazentrische Schlüsselprofile

• Kernstifte aus widerstandsfähiger Hartbronze

• Aufbohrschutz durch gehärtete, rostfreie Stahlstifte

• Verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne

• Serienmäßiger Pickingschutz durch Spezialstifte

• Ergonomisch gestalteter Schlüssel aus Neusilbermaterial

• Technischer Kopierschutz am Schlüssel

• Schlüssel mit hochwertiger Kunststoffkappe

• Kappen in verschiedenen Farben

• Optimierte Schlüsselspitze für besseren Einführkomfort

• 13 mm Schlüsselreide für Schutzbeschläge

Optionen

• Bohrschutz nach EN 1303/SKG

• Bohr- und Ziehschutz nach EN 1303/SKG/VdS
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keyTec RPE
Winkhaus Schließsystem für Einzel- und Gleichschließungen

Schlüssel keyTec RPE

Центральне замикання

Мешканці будинку, за 

допомогою індивідуальних 

ключів,  можуть відкривати 

двері у власну квартиру 

та одночасно мати доступ 

в приміщенні загального 

користування: відкривати 

цим же ключем двері під’їзду, 

тамбуру,  бойлерної тощо. 

Обмежений доступ

Ключ власника відкриває усі 

двері в будинку. Гостьовий ключ 

відкриває двері в визначенні 

приміщення (наприклад в усі, 

окрім кімнат другого поверху).
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ТОВ «Вінкхаус Україна»

вул. Свято-Покровська, 68,

смт. Гостомель, 08290 Україна

T +38 044 390 29 93

F +38 044 390 29 95

winkhaus.com.ua

info@winkhaus.com.ua

ENGINEERED IN GERMANY

Компанія Winkhaus з 1854 року вражає покупців своїми інноваційними виробами. 

У центрах розвитку Winkhaus в Німеччині інженери  розробляють найсучасніші 

моделі віконної та дверної техніки з урахуванням останніх технологічних 

досягнень. Завдяки їх наполегливій праці проекти набувають реального втілення, 

тому кожен виріб є взірцем німецької інженерної майстерності.
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