Система за сигурност –
“AKKON – GERDA”

ВАЖНО!!!
• Прочетете внимателно написаното на картата!
• Не се вписват никакви данни на клиента!

Крайъгълният камък за сигурността на една “HIGH
SECURITY” заключваща система, за която няма
измислен ключарски метод за отваряне, е организиране разпространението и сервиза на няколко
основни принципа:

• Картата е на приносителя!

1. GERDA TYTAN се отваря само с ключ, а това
означава, че трябва да се защити този канал за
достъпа до ключа - от покупката до монтажа и
последващия сервиз.

• Аварийно отваряне не е възможно без разрушаване на вратата!

• Отговорността за съхранение е изцяло на
собственика.
• Пазете резервен ключ в банка!

• Наличието на тази карта /на български език!/
в опаковката на продукта означава, че продуктът Ви е внесен от официалния представител
на GERDA Sp. z o. o. за България и Вие сте защитени от системата за сигурност на “AKKON –
GERDA”.

3. АККОН доставя GERDA TYTAN продукти само
на оторизирани дилъри и сервизи, които са с
регистрации по булстат, реални адреси и телефони. Всички оторизирани центрове за продажба и сервиз притежават сертификат с номер и са
публикувани в www.gerda.bg заедно с персоналните сертификати на сервизните техници, които
извършват монтажи или изработват дубликати
на ключове.
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Холограма със сериен номер

2. АККОН води статистика за всяка една брава,
която внася (на кой дистрибутор, дилър или
сервиз е продадена), с цел проследимост на
продукта и носене на отговорност за него.

4. Всеки един монтажник на оторизиран сервизен
център притежава персонален сертификат с трите имена, снимка и номер на сертификата, който
той попълва в гаранционната карта за монтажа.

Всички оторизирани партньори, са публикувани в
www.gerda.bg

Код на ключа

• Наличието на оторизационни табели.

• Бравите система Tytan са допълнителни с
врътка и антивзлом отвътре – при заключване
два пъти отвън отвътре врътката се блокира.
• Те са сертифицирани за взломоустойчивост
по EN 12209-2005 клас 7, който е максимален
за механични заключващи системи.

5. Оторизираните от АККОН Партньори ще
разпознаете по следните признаци:
• Наличието на сертификати на съответния
център за продажба, сервиз, или
производител на врати.

SYSTEM TYTAN

• Бравите ZX са комплексни системи и не
изискват закупуването и монтирането на
допълнителни елементи за гарантиране на
тяхната сигурност.
• Представляват патентована система
с 4 милиарда комбинации на ключа,
осигуряващи уникалност на всяка брава.
• Всички брави са комплектовани с 4 ключа.

