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Úvodní slovo ředitele firmy

Exkurze CES a Burg Wächter

Vážené dámy a pánové, navazujeme na první čís‑
lo HB zpravodaje a přinášíme vám celou řadu novinek
ze světa klíčů a zámků. Počátkem letošního roku jsem
podnikl mnoho zahraničních cest do nejrůznějších
destinací jako jsou Austrálie, Singapur a Čína. Přivezl
jsem si četné poznatky a nové kontakty, o kterých vás
budu v průběhu celého roku informovat.
Např. Singapur je speciální trh, kde se již nepoužívají mechanické klíče,
ale pouze přístupové systémy. Klíčaři zde pracují s jednoduchou kopírkou
na 125 kHz a MIFARE systému. V následujících měsících bychom vám
rádi nabídli klíče s Disney a Hallo Kitty motivy. Mezi důležité novinky, které
pro vás připravujeme se řadí rovněž barevná stavítka pro vložky FAB, která
vám při skládání usnadní identifikaci jednotlivých velikostí díky barevnému
rozlišení. V neposlední řadě bych rád zmínil populární mazadlo pro zámky
SUPER LUBE, kterým se budete lišit od běžných mazadel na trhu.
Společně se zahraničními partnery nejen z Evropy, ale celého svě‑
ta jsme zaznamenali trend klesajícího množství prodaných klíčů. Proto
by ztráta z prodaného množství měla být kompenzována navýšením
cen a hledáním nových možností podnikání (v obdobném ekonomic‑
kém prostředí Polska se např. klíč LOB prodává za 75 Kč). Doufám,
že v HB týmu naleznete podporu v nových
segmentech jako např. kopírování autoklíčů,
dálkových ovladačů pro brány, čipových karet,
otevírací techniky a mnoho dalších.
Ladislav Beránek

Ve dnech 22.–24. 2. 2012 se uskutečnila se zákaz‑
níky exkurze včetně školení do výrobních závodů firem
CES a Burg Wächter. Zajímavým zpestřením programu
bylo fotbalové utká‑
ní Evropské ligy
mezi Schalke 04
a Viktorií Plzeň.

Triax QUATTRO
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Letošní DNY OTE‑
VŘENÝCH DVEŘÍ pro‑
běhly v Praze dne 12. 5.,
v Sokolově 26. 5. a 9. 6.
ve Vodňanech. Druhou
polovinu Oh plánujeme
na podzim a to 8. 9. Bra‑
tislava, 22. 9. Plzeň, 29. 9. východní Slovensko a 6. 10.
Olomouc. Během Oh bude předveden nový stroj Mat‑
rix SILCA, čipovací zařízení a další. Těšíme se na vás!

Automatický elektronický stroj
pro frézování a gravírování klíčů
typu laser a důlkových klíčů.
Jednoduchý a extrémně účinný.
•

•
•
•

Open house 2012

Jednoduchý pro použití
Integrovaná klávesnice
Velký a přehledný grafický displej
(5,7“ / 70 × 120 mm)
Velmi tichý
Praktický držák fréz se čtrnácti
místy

•
•
•

•

USB jednotka pro přenos
dat, zálohování a jednoduché
aktualizování
Jeden svěrák jak pro frézová‑
ní, tak pro gravírování
Inovativní software
Volitelný motorizovaný svěrák
pro zaúhlené řezy
Nový, rychlejší motor
(až 17 000 rpm)
Vysoká přesnost řezu
Porty: 1 × USB a 1 × RS232
Rozměry: šířka 450 mm; hloub‑
ka 600 mm; výška 510 mm (se
zdvihnutým krytem 680 mm)
Váha: 38 Kg

Instacode SUB

Jako výhradní distributor WH
Software v České republice přichá‑
zíme s novinkou, která se týká pro‑
gramu Instacode. Jedná se o novou
možnost licence, takzvanou SUB‑
SCRIPTION verzi. Tato verze je vlast‑
ně pronájem softwaru Instacode na
jeden rok a to pouze na jeden počítač,
i když lze dokoupit rozšíření na další
počítače podle potřeby. Takto zakou‑
pená licence obsahuje plně otevřený
software se všemi jeho součástmi –
Triax modul, modul pro vozidla a mo‑
dul systému generálního klíče.
Všechny aktualizace, které vy‑
jdou v tom samém roce, na který
máte zakoupenou SUBSCRIPTION
licenci, jsou zdarma, stahují se přímo
z internetu a jakmile je nová aktuali‑
zace k dispozici, je automaticky sta‑
žena, takže stále vlastníte nejaktuál‑
nější verzi.
Co se týče plné verze programu
INSTACODE 2012, v aktualizacích
přibývá český překlad, nové typy vo‑
zidel, návody na otevírání vozů, nové
výkresy zámků. Co je nejdůležitější,
přibývají nové nepřímé kódy někte‑
rých výrobců (Lowe and Fletcher,
Amstrong, Ronis, VAG, Eurolocks,…)

Ladislav Beránek s majitelem firmy
WH Software Johnem McMullenem.

Otevírací technika

T-Code

V rámci spolupráce naší firmy
s Cechem mechanických zámko‑
vých systémů ČR se dne 18. května
2012 uskutečnilo v prostorách plzeň‑
ské pobočky H&B Group školení na
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•

•
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Špičkové di‑
agnostické
zařízení na
přihlašová‑
ní autoklíčů
a dálkových ovladačů k automo‑
bilům
U vybraných automobilů dokáže
zjistit LOGIN (Pin Code) – Audi,
VW, Škoda, Seat, Opel, Renault
V přípravě je software, který do‑
káže přihlašovat čipy s identifikací
ID48 na vozy Fiat a Iveco (bez vy‑
jmutí imobilizéru)
Již brzy bude představen soft‑
ware pro přihlašování klíčů pro
vozy značky BMW
T-code dokáže přihlašovat dea‑
lerské klíče pro VW (roky výroby
2010, 2011, 2012)

Návštěva Anglie
téma „Nouzové otevírání bytů, domů
a automobilů“. Pro 10 členů CMZS
byla připravena jak teoretická, tak
praktická část. Byly předvedeny
různé metody překonávání zámko‑
vých systémů jak destruktivní, tak
nedestruktivní metodou. Pro prak‑
tické ukázky byly využity nástroje
osvědčených firem HPC, WENDT,
LISHI a produkty nového obchodní‑
ho partnera naší firmy – SouberTools
(Anglie). Školení bylo rozděleno
do tří částí: otevírání domů a bytů,
otevírání automobilů a problemati‑
ka imobilizérů u automobilů. V této
souvislosti byla předvedena práce
na elektronických strojích T-CODE,
MEGACOPY a ZED-BULL, které za‑
jistí bezproblémové řešení nejsloži‑
tějších situací, jež nastanou při ztrátě
všech klíčů od automobilu.

ELEKTRONICKÉ
OTEVÍRAČE

Na konci měsíce března jsme měli
možnost nahlédnout do samotného
sídla firmy ADVANCED DIAGNOSTICS,
která stojí za vývojem diagnostiky
T‑Code. Tento velký meeting distributo‑
rů z celého světa byl zároveň školením
o nově připravovaném softwaru, pře‑
devším pro vozy značky BMW a FIAT,
u kterých již s jeho příchodem nebude
třeba vyndávat jednotku imobilizéru
a následně odpájet a vyčítat eeprom.
Vše proběhne po kabelu OBD2, což
samozřejmě znamená velké usnadnění
práce pro všechny klíčaře, kteří pracují
s těmito značkami vozů.

Elektronické klíče MH
Přeprogramovatel‑
ný MH klíč s vlastnost‑
mi el. klíčů EH2 a EHP
(kopírování TEXAS 4C,
TEXAS 4D a ID46). MH
je řešen bez baterie, lze
použít pro čipovací zařízení SILCA
RW4 plus a Fast Copy plus, dále pak
pro RW4 s P-Boxem a Fast Copy s PBoxem po aktualizaci interního SW
zařízení. Další zajímavou novinkou je
možnost pořízení MH klíče bez čipu.
MH klíč je přizpůsoben k uložení TPX
čipů i standardních čipů – čipování
pomocí zařízení ZED-BULL a MEGA‑
COPY. Díky systému vyměnitelné hla‑
vy se znatelně snižuje velikost vašeho
skladu. MH klíče jsou skladem v širo‑
ké škále profilů.

Matrix Pro a Evo
Matrix PRO a EVO
jsou stroje, které po‑
skytují špičkovou kvalitu
a přesnost při duplikaci
důlkových klíčů s rov‑
nými nebo zaúhlenými
řezy, klíčů typu laser
a typu Fichet®. Ergonomický design,
naklápěcí čelist (0+/-45°) se třemi
(EVO) nebo čtyřmi (PRO) pozicemi pro
optimální usazení různých typů klíčů.
Základní, vyměnitelná čelist je
schopná zhotovit důlkové klíče značky
Abus®, Bricard®, Cisa®, i klíče typu
HU66, na které předchozí stroj Mat‑
rix S potřeboval přípravek do čelisti.
Ke stroji jsou dodávány dva sety fréz/
čtecích hrotů (T1/F1 a T22/F22), je vy‑
baven novým asynchronním motorem
s vyššími otáčkami než jeho předchůd‑
ce, dotykovým displejem pro snadněj‑
ší kalibraci a prostornou přihrádkou
pro nástroje a příslušenství.

Elektronický uzamykací
systém TSE

CES vario FLEX

Geniálně bezpečné.
Jednoduše geniální.

Sada
vario
Flex je novin‑
ka na trhu
v uzamykání
dveří. Naše
společnost díky
spolupráci s německým
výrobcem CES může tuto převratnou
technologii nabízet již více jak rok.
Za toto období si našla velké množ‑
ství zákazníků. Jedná se o stavebni‑
cový systém postavení zámku na
míru. CES vario FLEX umožňuje
výrobu více než 140 variací za‑
dlabávacích
zámků. Je
možné na‑
stavit všech‑
ny důležité
rozměry jako
jsou osová
vzdálenost,
dorn a roz‑
měry
čela.
Jednotlivé části jsou vyrobeny
s velkou přesností a z kvalitního
materiálu, proto můžete tento zámek
používat nejen jako první pomoc pro
zabezpečení dveří po vloupání nebo
nuceném otevření dveří, ale také pro
běžný provoz.
Sada obsahuje přestavitelný
zámek (tělo) z rozteče 72 mm na
92 mm a naopak, střelku a zá‑
voru pro různý dorn (30, 35, 40
a 45 mm). K tomu jsou k dispozici
další nástavce, různé typy čel jsou
samozřejmostí včetně U-profilu.
Nedílnou součástí jsou také reduk‑
ce na čtyřhran pro kliku (8 a 9 mm)
a spojovací materiál. Podle přilože‑
ného návodu s obrázky si během
chvíle sestavíte zámek jaký potře‑
bujete.

Již před 25 lety byl firmou BURGWÄCHTER vyvinut první elektronický
trezorový zámek SecuTronic, který je
světově osvědčeným elektronickým
trezorovým zámkem desáté genera‑
ce.

SecuTronic je základem vývoje
TSE. Stále více uživatelů cylindric‑
kých vložek využívá elektronických
nebo elektromechanických řešení.
TSE nabízí širokou škálu řešení
od TSE 4001 HOME přes TSE 5011
Business až po TSE System, kte‑
rý nabízí možnosti plnohodnotného
systému.
Největší výhodou TSE je jedno‑
duchá montáž, flexibilita (pro dveře
60–120 mm), intuitivní ovládání…
Nová klávesnice (od verze 5011)
se může pochlubit dotykovým ovlá‑
dáním, nově modrým podsvícením
spolu se senzorem intenzity světla,
což umožnuje šetření baterií. Jejich
stav se vám nyní ukazuje i na displeji
klávesnice.
Při propojení s TSE softwarem
se možnosti TSE samozřejmě dále
rozšiřují (funkce kalendáře, časování,
vyčítání historie atd.).
Největší novinkou je překlad menu
klávesnice do českého jazyka! Což
jistě usnadní uživateli již tak příjemné
ovládání. (od verze 5011)

VISAČKY KEVRON
KVALITA – MODERNÍ DESIGN

nejen první pomoc pro dveře

Stroje Silca a HB čipovací zařízení

Historie klíčů 2

nejlepší řešení na výrobu klíčů a autoklíčů
1

Ingrid Feltovičová – GRAROFAB, Prešov: Viper, Unocode 299, Triax Quattro, Optika

2

Zámečnictví S+S Jiří Sacher, Liberec: Unocode 299, Viper, Lector, T-Code (plná verze),

3

Zámečnictví Němec Josef, Kolín: Triax Quattro, Unocode 399 EVO, RW4+P-Box,

Klíče zapomínáme už 4000
let. Od dřevěných zámků
k čtečkám otisků prstů

RW4+P-Box

Egyptské zámky

T-Code TOKEN

4
5

Petr Skřivan, Praha: T-Code (plná verze)
Gasta – Čoupek, Olomouc: Unocode 399, Triax Quattro, Bravo Evolution, Bravo Professi‑
onal, Matrix S, T-Code MPV, Megacopy

6

Josef Jakubík, Jihlava: Unocode 299, Optika, Idea, Bravo Professional, RW4+P-box

1

2

3

Varianty tohoto zámku jsou známé
z celého světa a z mnoha různých dob,
pravděpodobně tedy jde o jeden z těch
vynálezů, které se nezávisle zrodily na
více místech, např. v Číně, Americe,
Izraeli nebo Persii. Doklady najdeme
i v literatuře té doby. Bible kupříkladu
hovoří o „zámku na domě Davido‑
vě“ nebo o zástrčce, kterou používal
moábský král Eglón k zabezpečení
svého soukromí. Zástrčka se mu para‑
doxně stala osudnou, když ji jeho vrah
použil k zastavení královských stráží.

Perský zámek
4

5

6

H&B Představuje

Nové dálkové ovladače
Jane

Tomáš Hanák
vedoucí velkoobchodu
plzeňské pobočky
Tomáš vy‑
studoval Ob‑
chodní školu
s maturitou.
Obchodu se
věnoval i před
nástupem
do HB v roce
2004.
Pro využi‑
tí jeho poten‑
ciálu mu byla
v roce 2007 svěřena pozice vedou‑
cího velkoobchodu Plzeň. Tomáš
vyniká v odborných znalostech sor‑
timentu zejména pak zámků, pani‑
kových zámků, elektrických otvíračů
a dveřních zavíračů.
Tomášovi je 35 let, má 2 děti a jeho
vášnivým koníčkem jsou šipky.

ITALFILE je nový
italský výrobce dál‑
kových
ovladačů,
který přichází na trh
se svou sérií ovlada‑
čů, pojmenovanou
Jane. Tyto vkusné
ovladače vyrobené v italském stylu
se nabízejí ve třech verzích, a to JF –
ovladač o frekvenci 434 MHz s fixním
kódem, JQ – ovladač, jehož frekvenci
určuje krystal a JR – ovladač s plovou‑
cím kódem o frekvenci 433 MHz pra‑
cující pouze ve spojení s přijímačem,
který rovněž výrobce nabízí.
Jane je skvělá volba pro majitele
automatických bran, kteří potřebu‑
jí více ovladačů, ale také pro kutily,
kteří si chtějí usnadnit život, jelikož
ovladač se v kombinaci s přijímačem
stává mocným nástrojem, jehož vyu‑
žití je omezeno pouze fantazií.

www.hbgroup.cz
Plzeň

Praha

l

Sokolov

Vnitřní závora šla
odsunout poté, co jste
dovnitř prostrčili ruku
s klíčem a nadzdvihli
příslušné kolíky.
V případě dřevěných, později i ko‑
vových zámků, šlo pochopitelně o zaří‑
zení určené především vyšším vrstvám.
Méně zámožní lidé alespoň svůj vchod
blokovali závorami.
Staří Řekové, kteří jsou v našem se‑
riálu o vynálezech zvyklí na prominent‑
ní pozice, tak nejprve vypadají spíše
jako čarodějové druhé kategorie. Když
odcházeli, uvazovali své dveře složitý‑
mi uzly. Tak složitými, že jen samotný
autor nebo autorka uzlu jej dokázali
rozšmodrchat. Slabina tohoto systé‑
mu je jasná, dobře dokumentována na
střetnutí Alexandra Velikého se slavným
uzlem gordickým. Když vojevůdce há‑
danku, jejíž rozluštění podle legend
věštilo dobytí asijského kontinentu, ne‑
pokořil rozumem a intuicí, převážil jeho
duch bojovníka a uzel mečem rozťal.
Věštba se mohla jít klouzat, a stejně
na tom byly pověry o tom, že zloděje,
který si bude zahrávat s cizími provazy,
stihne boží trest do kolikerého kolene.
…pokračování příště

www.klicovecentrum.cz
Vodňany

Výhradní zastoupení

Cheb

Bratislava

