Zpravodaj

H&B Group
červen 2014 | číslo 9

Úvodní slovo ředitele firmy

Elf Florencie 2014

Vážení partneři, v poslední době zazname
návám silnou propagandu některých výrobců
vložek, a proto bych v tomto čísle zpravodaje rád
objasnil problematiku patentových klíčů. Jak víte,
H & B se touto problematikou dlouhá léta zabývá
a již jsme nechali vymazat užitný vzor např. společnosti Winkhaus,
která použila neplatný patent a zapsala ho jako užitný vzor. Proto na
str. 4 také najdete článek s patentovou zástupkyní pí. Langrovou,
která nezávisle objasní, co je užitný vzor a co patent. Bohužel u nás
se objevil fenomén, že výrobce vložek by chtěl mít patentově chrá
něné klíče i u stavební vložky (což je celosvětový unikát). Rozumím
této snaze, ale pro vás zámkaře přináší pouze drahý klíč i vložku
a žádnou přidanou hodnotu ani pro koncového zákazníka, pouze
vyšší zisk výrobce. Také u celé řady vložek v BT 3 je snaha do
sáhnout patentové ochrany prodloužením již neplatného patentu.
To naráží na základní prvek „novosti“ technického řešení, nebo
mají patentově chráněný tvar hlavy klíče, nebo typ řezu uzávěrů.
Samozřejmě v tomto případě je velice snadné vyrobit klíč s jiným
tvarem hlavy nebo jiný typ řezání uzávěru. V těchto dnech inten
zivně pracujeme na výmazu užitného vzoru klíčů „RS“, kde jsme
našli dvě shodná technická řešení použitá již
před mnoha lety. Naše snaha je vám dodávat
co nejširší sortiment klíčů ve výborné SILCA
kvalitě a rozumné ceně.
Ladislav Beránek

Na jubilejním 30. ročníku Elfu bylo
tradičně nejvíce rušno u stánku světové
jedničky Silca, díky revolučnímu stroji FUTURA.
Na výstavě
byla většina
H & B doda
vatelů (CES,
CISA, LAB,
WENDT, KE
VRON atd.)

Výstava Norimberk
Ve dnech 26.–29. 3. 2014 se H & B účastnilo
výstavy Fensterbau, které dominoval H & B partner
HOPPE. Následně H&B rozšířilo sortiment o zámky
do plastových
dveří od vý
robců MACO,
ROTO,
GU
‑BKS, Sobinco,
KFV a Schu
ring.

Netmill + Optika

Mnozí z vás jistě znají možnosti
a funkce stroje Netmill. Jedná se o stroj
určený k výrobě klíčů v jakémkoli profilu.
S pomocí tohoto stroje jsme schopni
vyrobit téměř všechny klíče (mimo pa
tentově chráněných klíčů). Největší vý
hodou této služby je to, že není třeba
objednávat velké množství, jako napří
klad v Silce (1 000 a více kusů) a také

velmi krátká doba
dodání – u většiny
profilů do 14 dnů.
Tuto službu ještě
více ocení zákazníci,
kteří dispo
nují strojem
Optika. Klíče,
které nejsou
v Silca data
bázi v tomto
případě totiž
není
nutné
fyzicky zasílat, ale stačí pouze klíč
naskenovat a poslat emailem získaná
data, dle kterých je možné klíč na stroji
Netmill vyrobit.
Na Optiku připravila Silca novou
zajímavou cenu, a tak díky propojení
s Netmillem by neměla chybět v žádné
klíčové službě.

TSE FACE 6120

NOVINKA

Jedná se o bezdrátový přístupový
systém s biometrickou čtečkou obli
čeje, která je schopna rozpoznat až
300 osob. Vestavěné kamery sepnou
automaticky, když osoba přistoupí
ke čtečce. Rychlost roz
poznání je menší než 2
sekundy. Na dotyko
vém displeji je možno
dveře otevřít také
číselným kódem.
Čtečka
komu
nikuje bezdrá
tově s vložkou,
pouze vyžaduje
externí napá
jení. TSE FACE
6120 nabízí jednoduché pro
gramování a přístup. TSE FACE je
vhodný např. pro serverovny, labora
toře, sociální zařízení a bezbariérové
vstupy.

Schránka eBoxx

NOVINKA

Vzhledem k nárůstu online ná
kupů se rozhodla firma Burg Wächter
vyrobit speciální schránku eBoxx pro
uložení zásilek spediční firmou i v ne
přítomnosti příjemce zásilky. Schránka
eBoxx je pro spediční firmu přístupná
a po vložení balíku,
díky novému paten
tově
chráněnému
zámku, se po za
bouchnutí uzamkne.

OMEGA FLEX
Německá firma CES nám před
stavuje novou generaci elektronic
kých vložek OMEGA FLEX, které
umí usnadnit odemykání dveří
jen oprávněným
osobám.

Jak název napo
vídá, elektronický sytém OMEGA
FLEX poskytuje jedinečnou míru fle
xibility v plánování, zamykání a pro
gramování přístupových práv pro ti
síce uživatelů se stovkami možností
nastavení. Zcela nová jednoduchá
konstrukce umožňuje vynikající mon
tážní flexibilitu, protože tzv. knoflík,
který tvoří srdce celého zamykacího
mechanismu, ve kterém je ukryta
energeticky velmi šetrná ovládací
elektronika, je jednoduše nalisován
na samotnou vložku. Na stejném
místě je ukryta i snadno vyměnitelná
Lithiová baterie, která dodá energii
pro víc jak 40 000 zamykacích cyklů.
Odpadá tedy mnohdy stavebně
komplikovaná nutnost přívodu na
pájení. Pro zákazníka je nemalá
dávka flexibility ukryta i v možnosti
objednání této vložky v prakticky ja
kémkoli dostupném rozměru. O fle
xibilitě můžeme hovořit, i pokud jde
o kompatibilitu s Mifare a LEGIC ID
systémy.

…pokračování na straně 4
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A DÁLKOVÉ O

Jednoduchá instalace
Bezdrátový systém

Objektové kování
Více než standard
Jistě jste již zaznamenali rozší
ření portfolia H & B kování o popu
lární nerezovou kliku
HOPPE METRO.

Funkčnost a design
kování HOPPE se
nachází na stejné
úrovni, která není
u výrobků této ce
nové kategorie samo
zřejmá, a proto si můžete s kvalitními
výrobky od HOPPE zajistit náskok
na trhu.
Vybraná objektová kování dodá
váme s rychločtyřhranem a novým
vratným perem HOPPE!
»» lehká a rychlá demontáž
(úspora 75 % času)
»» žádný červík nebo příčný
kolík
»» integrovaný upínací mechanismus
ve volné klice
»» užití plného čtyřhranu
»» vhodná jako pravá i levá souprava
»» napomáhá zámku
při podpírání kliky

Ve stejném de
signu jako interi
érové kliky firma
HOPPE také nabízí
bezpečností
ko
vání.

Každý den se SILCOU
8 důvodů proč se nejlepší
spojují s nejlepším

1) Kvalita
Každý krok výrobního procesu je
přísně kontrolován.
2) Materiály
Použity jsou pouze ty nejlepší do
stupné materiály, speciálně vybrány
pro svou ušlechtilost a stálost.
3) Číslování
Industriální standard, nyní použí
vaný také výrobci originálních klíčů.
4) Ražení (logo klíče)
Nejrychlejší a nejkvalitnější ražení
s velmi širokou nabídkou tvarů
a profilů klíčů.
5) Katalog
Na papíře, online, ve vašem chyt
rém telefonu, nebo na CD – Silca
katalog v jakékoliv podobě.
6) Poniklování
Niklování s přesností na jeden mik
rometr.
7) Back milling (zaoblený hřbet)
Bezproblémové zasunutí klíče do
bubínku.
8) Integrace
Pouze Silca nabízí ucelený systém.
Stroje + software + polotovary klíčů.

Představujeme nové
školící prostory

Naše firma
v posledních
měsících velmi
posílila vztahy
s předními vý
robci otevírací
techniky LISHI,
WENDT, HPC
a Souber Tools, což nám umožnilo zlev
nit vybrané produkty těchto renomova
ných firem. Velká poptávka je zejména
o nástroje na otevírání automobilů přes
zámek od firmy LISHI, přípravek od
firmy HPC pro přesné vrtání cylindric
kých vložek přes bezpečnostní kování.
Dále jsme nasadili zajímavou cenu
u velmi populárních výrobků f. WENDT,
např. oblíbené tahové šrouby pro de
struktivní překonávání vložek.
Všechny tyto nástroje lze vidět
„v akci“ na našich pravidelných školeních Otevírací techniky. Termíny
27. 6. a 11. 7. jsou určené pro začáteč
níky, podzimní termíny 3. 10. a 17. 10.
jsou vhodné především pro ty, kteří
chtějí zdokonalit svojí současnou tech
niku překonávání zámkových systémů.

KD-900
Novinkou v ob
lasti strojů pro
práci s au
toklíči je KD
‑900. Jedná se
o zařízení slou
žící k přípravě
dálkových ovladačů. Oproti jeho
předchůdci KD
‑200 má výhodu
zejména v tom,
že funguje tzv.
stand alone, což
znamená, že jej není třeba připojovat
k PC. Silnou stránkou KD‑900 je také
velmi přesná čtečka frekvencí dálko
vých ovladačů. Seznam
podporovaných
vozidel
naleznete v novém H & B
katalogu autoklíčů 2014.

T-CODE VAG 2013
ADS219
Společnost Advanced Diagnos
tics představuje zcela nový software
pro T-CODE VAG 2013 ADS219.
S tímto software je možné čipovat
autoklíče k vozům koncernu VAG až
do roku 2013. Navíc pro některé typy
vozů není třeba předpřipravovat čipy.

Na otevírání autozámků doporu
čujeme nástroje Lishi. Podrobný
návod naleznete na našem
videokanále www.youtube.com/
klicovecentrumcz

Barevná stavítka LAB
…skládání vložek nebylo nikdy jednodušší

Nyní
k stavítkům FAB,
EVVA/GUARD a CES

připravujeme

GE-GE

Stroje Silca, H & B software a čipovací zařízení
nejlepší řešení na výrobu klíčů a autoklíčů
1

Klíčové a trezorové centrum Hausner-Plný s. r. o., Jablonec n/N.: Unocode 399,
Triax E-code, Optika, Bravo Professional, Matrix S, RW4+P-BOX, T-Code

2

Výroba klíčů Spilkovi, Jindřichův Hradec: RW4+ (výměna TRS)

3

Igor Mestický s. r. o., Žilina: Viper, Zed Full, SBB, KD-200, Instacode, Optika

4

Petr Novotný, Havlíčkův Brod: Viper, Zed-full, RW4+ (výměna TRS)

5

Ota Lizna, Boskovice: Unocode 299, Nova 2000, Advanced code, SKP, Instacode,
Super Key

6

JK Burian s. r. o, Tachov: Unocode 399, Matrix S, Rekord Plus, RW4, P-BOX

1

2

3

4

5

6

NOVINKA

H & B Představuje

Schránka na klíče

Vojtěch Zíma

Technik plzeňské pobočky
Vojta posílil
technické od
dělení před ro
kem a díky jeho
jazykové vyba
venosti zastře
šuje komunikaci
se
zahranič
ními
dodava
teli strojů, náhradních dílů, autoklíčů
a čipů. Absolvování technického ly
cea se zaměřením na elektro mu za
jistilo orientaci pro současnou pozici.
Jeho silnou stránkou jsou auto
klíče a dálkové ovladače k branám.
Proto se stal spolutvůrcem H & B
katalogu autoklíčů a dálkových ovla
dačů.
Vojta je svobodný, je mu 25 let
a mezi jeho koníčky patří lyžování,
cyklistika a automobily.

…pokračování ze strany 2
Díky novince v sor
timentu Burg Wächter
už není nutné nechá
vat klíče pod rohožkou
nebo v květináči :o).
Bezpečné uložení klíče
je teď snadné a poho
dlné.

www.hbgroup.cz
Plzeň

Praha

l

Sokolov

Úplné informace
o užitném vzoru

Mgr. Irena Langrová
patentová
a známková kancelář
Langrova, s. r. o.
Vyjadřuji se tímto ke sdělení společ
nosti ASSA ABLOY, které bylo rozesláno
všem zákazníkům z oblasti výroby a pro
deje klíčů v ČR. Především chci upřesnit
definici užitného vzoru, která byla v tomto
sdělení nepřesná a neúplná, a to do ta
kové míry, že by mohla být zavádějící.
Užitný vzor skutečně chrání řešení,
které je nové a přesahuje rámec pouhé
odborné dovednosti. Ovšem na rozdíl
od patentu zde není patentovým úřadem
prováděn průzkum novosti. Výhodou je,
že řízení o zápisu užitného vzoru je kratší
než u patentu, tj. majitel získá ochranu
v řádu několika měsíců (zpravidla cca 4
měsíce).
Následkem absence průzkumu se
stává, že je zapsán užitný vzor na řešení,
které není nové nebo dokonce je jeho
dřívějším majitelem jiný subjekt. Nejčas
tějším důvodem je, že si přihlašovatel
sám neudělal průzkum novosti, nebo ne
jednal v dobré víře a záměrně si přihlásil
řešení, které není nové.
Kdokoliv může na patentový úřad
(www.upv.cz) doložit důkazy, že chrá
něné řešení v čase podání přihlášky ne
bylo nové, popř. nepřesahovalo rámec
pouhé odborné dovednosti, a požádat
o výmaz užitného vzoru. Pokud dojde
k výmazu, užitný vzor je vymazán, jako
kdyby nikdy nebyl zapsán (právo neexis
tovalo).
Příkladem složitosti problematiky
může být užitný vzor ASSA ABLOY CZ
24303 a patent CZ 303220 na shodné
řešení. Při řízení o tomto patentu došlo při průzkumu novosti k úpravě
textu, z čehož vyplývá užší rozsah
ochrany klíčů RS, než je tomu v pří
padě užitného vzoru, který byl zapsán
bez průzkumu.
Tato disproporce působí v praxi
problémy. Účelem tohoto sdělení je upo
zornit vás na tyto skutečnosti, které se
v praxi mohou dotýkat i vás.

www.klicovecentrum.cz
Vodňany

Výhradní zastoupení

Cheb

Bratislava

