CEZA – Cech zámkarov

Security ESSEN 2018
V dňoch 24.-25. 9.2018 sa zúčastnili 2 členovia Cezy významnej výstavy Security Essen 2018 a taktiež
výstavy Lockfest 2018 v Karlových Varoch, čo je odborná zámkárska výstava s medzinárodnou účasťou.
Pozvanie prišlo od partnerskej organizácie CMZS v Českej republike, ktorá túto akciu organizovala.
Zhruba 1/3 výstavy Lockfest bola venovaná autokľúčom, audotiagnostike a autozámkom. Druhá tretina
výstavy bola venovaná mechanickému uzamykaniu, vložkám, zámkom atď (fab, evva, mul-t-lock,
dormakaba, tokoz atď.). Zvyšok výstavy bol venovaný otváraniu zámkov deštruktívnou alebo
nedeštruktívnou metódou.
Zaujalo nás:
• Turbopicks a otváranie vložky mul-t-lock 7x7 (WENDT), kde bola robená praktická ukážka.
• V programe bolo aj otváranie trezorov robotom ale ukážka nebola, čo nás sklamalo.
• Zaujímavý bol aj impresioning – výroba kľúča pilníkmi.
• Výborná bola možnosť poskladať si vlastný inzert (časť zámkovej vložky) v stánku dormakaby.
Boli by sme uvítali viac praktických ukážok.

Skladanie inzertu
V utorok ráno sme navštívili výrobný závod dormakaby vo Wuppertale, kde sme prešli výrobu zatváračov
vyššej rady a v predvádzacej miestnosti nám ukázali najnovšie výrobky z ich sortimentu.
Zaujalo nás:
Ručná montáž elektronických zariadení. Výrobný závod bol veľký a bolo tam relatívne málo ľudí. Ročne tam
vyrobia 1 000 000 zaváračov.
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Podnik dormakaba
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Turnikety pre letiská
V utorok na obed sme sa presunuli do Essenu, kde otvorila svoje brány prestížna výstava v oblasti zabezpečenia a
zabezpečovacej techniky.
Výstava Essen sa zameriava sa na širokú škálu výrobkov od protipožiarnej prevencie, cez kybernetickú bezpečnosť až
po ochranu vonkajších priestorov – výrobných, obchodných, spoločenských aj rodinných domov.
Niekoľko stoviek vystavovateľov z celého sveta v 8 pavilónoch predstavilo svoje naj riešenia z tejto širokej oblasti.
Ako prvú sme navštívili expozíciu talianskej firmy Silca, ktorá je vedúca spoločnosť vo svojom odbore. Potom už
nasledoval nevyčísliteľný rad ďalších expozícií – Assa abloy, Iseo Deutschland, Hoppe – a úplne na záver sme sa
zastavili v stánku Tokoz českého výrobcu – kde nám predviedli výrobok – neprekonateľnú vložku.
Veľtrh si plným právom zaslúži označenie Jednotka – pretože skvele prezentuje na najvyššej medzinárodnej úrovni
najnovšie trendy a najvýznamnejšie inovácie v tejto oblasti.
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Ďakujeme tatiež dormakabe za pozvanie na večeru do zaujímavej budovy – bývalej plavárne.

Matej Horváth
Ing. Lýdia Horváthová
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