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Zpravodaj č. 4
ORGANIZÁTOR
ELF Convention 2017 je pořádán
Cechem mechanických zámkových systémů (CMZS)

pod záštitou
European Locksmith Federation

PROGRAM
Semináře/kurzy
Datum: pátek 19. května 2017, 12:00–18:30 hodin
sobota 20. května 2017, 09:00–15:30 hodin
Místo:
hotel Vienna House Diplomat Prague
Cena:
Vstup zdarma na základě předchozí on-line registrace.
Kapacita je omezena velikostí jednotlivých sálů.
dormakaba – keylink: cesta k pružnému mechanickému
systému generálního klíče

Datum:
Čas:
Místo:

pátek 19. května 2017
14:30–16:00 hodin
jednací sál Cracow

Program:
Kaba keylink – cesta k pružnému uzamykacímu systému
Peter Gissing
Když je uzamykací systém plánován pomocí metody keylink, je
nyní schopen pružných změn a rozšíření. V uzamykacích systémech, které byly dosud plánovány konvenčním způsobem,
mohly být stěží prováděny změny, a pokud ano, tak s velkým
úsilím. V uzamykacích systémech plánovaných metodou keylink již organizační změny v rámci systému nepředstavují žádný
problém. A to vše velmi jednoduše a s nízkými náklady, cylindrické vložky již není třeba měnit.

Duben
2017

Zajímavé partnerské řešení – druhý život vlastního klíče
v rámci uzamykacího systému
Ztráta skupinového klíče v mechanickém systému již není
problém. Nyní je na trhu jednoduché řešení, které umožňuje překódování dotčených mechanických cylindrických vložek
s minimálním úsilím. Skupinový klíč je nahrazen, vlastní klíče
zůstávají v oběhu.
Kaba mechatronická vložka
Peter Arbeiter
Kombinovaná mechanická a elektronická vložka vytváří most
nad propastí mezi elektronickým přístupovým systémem
a světem mechaniky. Vložka vyhodnocuje oprávnění přístupu
mechanické i elektronické části klíče. S čipem umístěným v klipu
mohou Kaba klíče ovládat v rámci jediného systému mechanické
i kombinované mechatronické vložky i čistě elektronické komponenty. Klíče mohou být rychle programovány a reprogramovány,
ztracené klíče jsou elektronicky blokovány.
Kaba evolo smart
Peter Arbeiter
Moderní řešení elektronického přístupového systému pro ještě
jednodušší správu přístupu. Není třeba žádného dodatečného
hardware vybavení pro programování, změnu nebo rušení
přístupových oprávnění na dveřích. Vše se provádí rychle a jednoduše pomocí vašeho smartphonu.
Soutěže zámkařů, dovednostní soutěže
(Lockpickers Competition)

Datum:
Čas:
Místo:
Cena:

sobota 20. května 2017
10:00–16:00 hodin
jednací sál Budapest
Vstup zdarma, není nutná předchozí registrace.

Asociace českých lockpickerů z.s. se jako spolek zabývá nedestruktivním překonáváním zámkových systémů a prezentuje
tuto činnost výhradně jako sportovní aktivitu. Pro letošní ELF
convent si připravila soutěž v otvírání cylindrických vložek a visacích zámků v časovém limitu. Pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny.
Program:
1) prezentace ACL (včetně výstavky planžet)
2) soutěž v otvírání cylindrických vložek (ve svěráku)
3) soutěž v otvírání visacích zámků
4) soutěž v otvírání cylindrické vložky (ve dveřích)

Access the
future together

On-line registrační formulář na semináře/kurzy,
výstavu, společenské akce a výlety je dostupný ZDE.

Navštivte náš stánek na
ELF Convention 2017!

Kapacita jednotlivých seminářů/kurzů se postupně
naplňuje, registrujte se včas!
Každý registrovaný účastník obdrží zdarma jízdenku
na pražskou MHD, platnou po dobu konání ELF
Convention 2017.

VÝSTAVA
Datum:
Místo:
Cena:

Nezmeškejte
šanci objevit
naše inovativní
produkty, jako
například nový
FAB ENTR™.

FAB ENTR™
Chytrý mechatronický dálkově
ovládaný zámek. Řešení pro váš
domov bez potřeby klíčů.
•
•
•
•
•

Ideální pro dveře všech typů
a velikostí
Jednoduchá montáž bez nutnosti
úprav dveří nebo zárubně
Bezpečná, zašifrovaná bezdrátová
komunikace Bluetooth
Nouzové otevírání
mechanickým klíčem
Vytváření virtuálních klíčů pomocí
ENTRTM aplikace přímo z chytrého
telefonu, tabletu

Objevte maximální bezpečí, kontrolu a komfort při zamykání
vašeho domova. Těšíme se na vás na stánku ASSA ABLOY!

BASIC VERSION = B/W VERSION

www.assaabloy.cz

The global leader in
door opening solutions

pátek 19. května 2017, 12:00–17:00 hodin
sobota 20. května 2017, 09:00–17:00 hodin
neděle 21. května 2017, 09:00–14:00 hodin
hotel Vienna House Diplomat Prague
Vstup zdarma na základě předchozí on-line registrace.

Seznam vystavovatelů
ADBAR ELECTRONIC KEY
AFTEKIN
ANSAN
ASSA ABLOY
DORMAKABA
EDILOCK LTD.
EG – LINE
EVVA
GOODWAY GROUP
H&B GROUP
IEA
ISEO SERRATURE
JMA
KESO
KEYLINE S.P.A.
LAB
LOCKSMITH
LUCKY LOCKS
MASTER TEKNIK
MASTER LOCK

MODERN MIMARI
MOTTURA
MUL-T-LOCK
MULTIKEY
PHOBOS
PORTIER
RAISE KEY CUTTER
ROSTEX
SEVEN
SILCA
SIMON TOUCH S.A.R.L
SOS AUTOKEYS
SUPERVAG
THE LEGEND WEB
THIRARD
TOKOZ
URBANALPS
VIRO
XHORSE

MÍSTO KONÁNÍ KONVENTU
ELF Convention 2017 se bude konat v hotelu Vienna House
Diplomat Prague, který se nachází v blízkosti historického centra.
Je snadno dostupný veřejnou i vlastní dopravou.
Vienna House Diplomat Prague
Evropská 15, Praha 6, tel.: 296 559 111
www.diplomathotel.cz

dormakaba:
Bezpečnost.
Klíč.
Nadstavba.

SPOLEČENSKÉ AKCE
Uvítací recepce 
Partner
Datum: 19. května 2017
Čas:
19:00–21:00 hodin
Místo:
hotel Vienna House Diplomat Prague,
restaurace Loreta / 1. patro
Cena:
900 Kč na osobu
(pro členy cechu CZMS zvýhodněná cena 700 Kč)

Gala večeře 
Sponzor
Datum: 20. května 2017
Čas:
19:00–24:00 hodin
Místo:
Kaiserštejnský palác,
Malostranské nám. 23, Praha 1
Cena:
2 500 Kč na osobu
(pro členy cechu CZMS zvýhodněná cena 2 100 Kč)

Plánování. Investice. Nastavení systému pro budoucnost.
Víme, co je důležité pro váš projekt. S našimi uzamykacími
systémy získáte pro vaši budovu bezpečnost, pružnost
uzamykacího systému pro změny v budoucnosti a
nejmodernější technologii.
Více o bezpečných uzamykacích systémech firmy
dormakaba se dozvíte na www.dormakaba.com

Pro účastníky bude
zajištěna doprava od
hotelu Vienna House
Diplomat Prague na
Malostranské náměstí
historickou tramvají.

Partner čipových karet
Navštivte nás na
Konventu ELF 2017 v
Praze na stánku č. 11
a na dormakaba
semináři.

www.phobos.cz

VÝLETY
ELF Convention 2017 nabízí také zajímavý doprovodný program. Nenechte si ujít příležitost poznat krásy Prahy nebo nejnavštěvovanějšího hradu České republiky.

Přijďte navštívit náš stánek
č. 17 v místnosti Belvedere.
Zaměstnanci společnosti Keyline zde
vystavují naše stroje pro obrábění klíčů,
samotné klíče, transpondérové technologie
a také nové produkty Keyline.

V sobotu, 20. května,
od 12:00 do 13:30,
si nenechte ujít výstavu produktů
Keyline Class v místnosti Krakov:
HAPPY HOUR PRO ZÁMEČNÍKY
NA VÝSTAVĚ ELF 2017!
Příležitost pro sdílení informací
a nápadů souvisejících
s mechanickou a elektronickou duplikací
Keyline a s klonováním transpondérových
klíčů pro vozidla.

Přehled výletů:
Velká okružní jízda Prahou (19. května, 10:00)
750 Kč
Velká okružní jízda Prahou (19. května, 14:00)
750 Kč
Velká okružní jízda Prahou (20. května, 09:00)
750 Kč
Velká okružní jízda Prahou (20. května, 13:00)
750 Kč
Karlštejn (20. května, 13:00)
890 Kč
Velká okružní jízda Prahou (21. května, 10:00)
750 Kč
Členové cechu CZMS mají slevu 200 Kč na jeden výlet.
Slevu lze uplatnit maximálně u dvou výletů.
Místo setkání / odjezdu každého výletu: Hotel Vienna House
Diplomat Prague.
Minimální počet osob na každý výlet: 10.

PARTNEŘI
Platinový sponzor

Povídání, nápoje a občerstvení s Keyline.
Ptejte se a dostávejte
přímé odpovědi.

Zlatý sponzor

Stříbrný sponzor

Sekretariát ELF Convention 2017: GUARANT International
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel: +420 284 001 444, e-mail: elf2017@guarant.cz

http://www.elf2017.com/cesky/

