
СИГУРНОСТ ЗА ДОМА

Уважаеми читатели,
Казвам се Андрей Сапунджи-

ев и съм собственик на ключар-
ска фирма от 1994 г. В няколко 
поредни статии ще Ви запозная 
със съвременния тип ключарски 
услуги. Далеч е времето, когато в 
ключарското ателие се изработ-
ваха само ключове, сега там  се 
предлагат всякакви заключващи 

продукти, метални врати, сейфо-
ве осигурява се монтаж и сервиз 
на продаваните продукти, консул-
тации за подходящия тип заклю-
чване на всяка врата. Производ-
ството на заключващи системи се 
развива динамично. Много хора 
обаче решават, че когато бравата 
им работи и е поставена преди де-
сетина години е  все още непрео-
долима от крадците. Състезание-
то между крадци и производители 
на ключалки е непрестанно. Мо-
дерните, до преди няколко години 
касови брави, (перчат ключ) се 
отключват елементарно без шум 
и нужда от голяма квалификация, 
а инструментите за отключването 
им се разпространяват безкон-
тролно (тема на друга статия). За 
съжаление в новото строителство 
през последните години масово 
се слагат врати с касов ключ. Въ-
преки че на пръв поглед вратата 
изглежда масивна с многоточково 
заключване крадец с подходящ 
инструмент я преодолява безпро-

блемно, вратата е отключена, а в 
някои случаи и заключена след 
кражбата. Вариант за подсигуря-
ване на такъв вид врати са много 
видове ключалки обединени от 
общото название High  Security. 

Една от известните и серти-
фицирани фирми е австрийската 
EVVA моделите, които можете да 
намерите на българския пазар са 
основно три клас А DPS, В 3KS, 
C MCS, като всички патрони са 
защитени срещу отключване с 
шперц, бъмпиране (метод за от-
ключване), сканиране на кода, 

пробиване и фрезоване. Отго-
варят на стандарт EN1303/2005. 
Друга австрийска фирма на паза-
ра е KABA, чиито модели ExperT и 
Penta  притежават защита срещу 
чупене (вградени стоманени ла-
мели), патроните имат 5 реда по 
5 броя щифтове, разположени ра-
диално, което гарантира милиар-
ди комбинации и устойчивост на 
изтегляне. Дубликат  на ключ за 
посочените ключалки се изважда 
срещу карта за собственост на 

патрона, което е допълнителна га-
ранция за сигурност. Ключалките 
се продават и сервизират един-
ствено в оторизирани от вноси-
теля ключарски ателиета. Други 
продукти на High Security, подхо-
дящи за защита на вашата врата 
са Gerda, GeGe и Keso, които ще 
разгледаме в някой от следващи-
те статии.
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