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Master Key



System klucza 
centralnego

System klucza centralnego to układ
kontroli dostępu w którym:

Klucz generalny – otwiera wszystkie
drzwi w systemie. Daje on pełny dostęp
i znajduje się z reguły w posiadaniu
właściciela lub głównego zarządcy
obiektu. Może być również stosowany
jako klucz ewakuacyjny lub awaryjny.

Klucz grupowy – otwiera podległe
pomieszczenia niższego rzędu. Daje on
dostęp tylko do części pomieszczeń.
Użytkownikami tego klucza są z reguły
kierownicy lub pracownicy serwisowi
obsługujący określony rejon. 

Klucze indywidualny – otwiera tylko
podległe pomieszczenia najniższego
rzędu. 

System wkładki 
centralnej

System wkładki centralnej to układ
kontroli dostępu w którym: 

Klucz indywidualny – otwiera wkładkę
lub wkładki centralne tak zwane „drzwi
wspólne” czyli wejścia do budynku,
piwnicy, śmietnika. Indywidualnie
natomiast, ma on dostęp tylko
do „pomieszczeń indywidualnych” takich
jak mieszkanie, garaż, piwnica. 

Opis systemu Master Key

Podstawowe rodzaje systemów

System Master Key to specjalna kombinacja zamknięć i kluczy
pozwalająca na otwieranie jednym kluczem wszystkich lub
części pomieszczeń w budynku. Każdy z użytkowników
swoim kluczem otwiera tylko te pomieszczenia, do których

właściciel systemu przyznał mu dostęp. W ramach jednego
systemu mogą ze sobą współpracować różne rodzaje
zamknięć: wkładki bębenkowe, wkładki połówkowe, wkładki
elektroniczne, kłódki, zamki wierzchnie i zamki kasetowe. 
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Systemy klucza centralnego stosowane są najczęściej w biurach, hotelach,
zakładach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej i energetyce.

Wkładka
indywidualna

Klucz
indywidualny

Klucz 
grupowy

Klucz 
generalny

Systemy wkładki centralnej
najczęściej stosowane są we
budynkach wielorodzinnych
i wspólnotach mieszkaniowych. 

Klucz
indywidualny

Wkładka
systemowa

Wkładka
centralna



Zalety i korzyści
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Systemy tego typu stosowane są najczęściej w biurach oraz instytucjach
użyteczności publicznej.

Wkładka
indywidualna

Wkładka
centralna

Klucz
indywidualny

Klucz 
grupowy

Klucz 
generalny

Sys tem klu cza cen tral ne go z me cha tro -
nicz ną wkład ką cen tralną ty pu E804 to
układ w któ rym:

Klucz ge ne ral ny – otwie ra – wszyst kie
drzwi w sys te mie. 
Klucz gru po wy – otwie ra pod le głe po -
miesz cze nia ni ższe go rzę du. 
Klucz in dy wi du al ny – otwie ra tyl ko pod -
le głe po miesz cze nia naj ni ższe go rzę du. 
Wkład ka cen tral na – otwie ra na jest
przez wszyst kie klu cze funk cjo nu ją ce
w sys te mie. W tym przy pad ku wkład ka
ty pu E804 jest za mon to wa na w drzwiach
wej ścio wych. Za sto so wa nie wkład ki ty pu
E804 w tym miej scu po zwa la za rzą dza ją -
ce mu obiek tem na:

• usta le nie dni i go dzin w cią gu dnia,
w któ rych in dy wi du al ni użyt kow ni cy
bę dą mie li do stęp do obiek tu,

• pro wa dze nie ewi den cji wejść i wyjść
użyt kow ni ków (wkład ka po sia da pa -
mięć zda rzeń),

• ode bra nie użyt kow ni ko wi do stę pu po -
przez prze pro gra mo wa nie wkład ki (jest
to wa żne w przy pad ku zgu bie nia klu cza).

Ochro na praw na – klu cze sys te mo we
pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie 
WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je
przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz -
cza jąc na nich ele men ty chronione
patentami.

Kon tro lo wa ne ko pio wa nie klu czy –
ko pio wa nie do dat ko wych klu czy do sys -
te mów od by wa się ka żdo ra zo wo
na pod sta wie kar ty bez pie czeń stwa wy -
łącz nie w fir mie WIL KA. Za bez pie cza to
przed nie upraw nio nym do ra bia niem klu czy.

Ate sty – ca ły sys tem lub je go ele men ty
(np. wkład ka drzwi wej ścio wych) mo gą
być wy ko na ne na ba zie wkła dek po sia da -
ją cych ate sty naj wy ższej kla sy, zgod nych
z nor ma mi EN 1303 oraz DIN 18252.

Bez pie czeń stwo – klucz generalny
pozwala na szyb ki do stęp do wszyst kich
po miesz czeń w sy tu acjach awa ryj nych
(np. po żar, ko niecz ność ewa ku acji).

Kon tro la do stę pu i cza su pra cy –
klu cze po sia da ją okre ślo ne przez ad mi ni -
stra to ra do stę py, dla te go też ka żdy
z użyt kow ni ków ma po ziom do stę pu do -
sto so wa ny do swo ich po trzeb.
Do dat ko wo, za sto so wa na w sys te mie
me cha tro nicz na wkład ka bę ben ko wa
E804, umo żli wia kon tro lo wa nie do stę pu
do po miesz cze nia w okre ślo nych dniach
i go dzi nach. Po sia da ona pa mięć zda rzeń
co po zwa la na od twa rza nie hi sto rii wejść
i wyjść (np. pro wa dze nie li sty obec no ści
pra cow ni ków). 

Wy go da, oszczęd ność, pro sto ta – je -
den klucz za stę pu je kil ka, kil ka na ście lub
kil ka dzie siąt do tych czas uży wa nych. Tym
sa mym ilość funk cjo nu ją cych klu czy
ogra ni czo na jest do nie zbęd ne go mi ni -
mum co uspraw nia ko mu ni ka cję
we wnątrz obiek tu i eli mi nu je ko niecz ność
prze cho wy wa nia klu czy za pa so wych.

Ela stycz ność – mo żli wość roz bu do wa -
nia i prze ko do wa nia sys te mu lub je go
czę ści (np. w ce lu do sto so wa nia do no -
wych po trzeb lub w przy pad ku
za gu bie nia klu cza).

Uni wer sal ność – sys tem no że być do -
sto so wa ny do in dy wi du al nych po trzeb
ka żde go za rząd cy oraz po je dyn czych
użyt kow ni ków.

Wszech stron ność – w ra mach jed ne go
sys te mu mo gą ze so bą współ pra co wać
ró żne ro dza je za mknięć: wkład ki bę ben -
ko we, wkład ki po łów ko we, wkład ki
elek tro nicz ne, kłód ki, zam ki wierzch nie,
zam ki ka se to we. Po zwa la to na sto so wa -
nie sys te mów w obiek tach o zró żni co -
wa nym cha rak te rze po cząw szy od do -
mów jed no i wie lo ro dzin nych przez
ho te le, fir my, bu dyn ki uży tecz no ści pu -
blicz nej skoń czyw szy na ener ge ty ce,
gór nic twie i ga zow nic twie.

System klucza centralnego
z mechatroniczną wkładką
centralną typu E804
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Elementy systemu Master Key

Mechaniczne

1405/3605 Wkładki z gałką

  przedłużenia co 5 mm

  maksymalna długość A = 90 mm

  maksymalna długość B = 90 mm

  wkładki 1481 (długość A = 26,5 mm)

  wkładki 1488 (długość A i B 
= 26,5 mm)

  średnica Ø30 mm

  6 kołków zastawkowych

  mosiądz niklowany

  rozeta

  płytka mocująca

  łącznik i śruby mocujące mogą być
przy montażu skracane

  6 kołków zastawkowych

  mosiądz niklowany

  stalowy zabierak

  zakres pracy zabieraka 90°

  wysokość pałka A = 30 mm lub
A= 80 mm

  wykończenie: 
obudowa – mosiądz szczotkowany
pałąk – stal nierdzewna

  dwustronna blokada pałąka

  śruba mocująca wkładkę: 
stal nierdzewna

  przedłużenia co 5 mm

  maksymalna długość A = 90 mm

  maksymalna długość B = 90 mm

  wkładki 1484 (długość A lub B 
= 26,5 mm)

  wkładki 1407 (długość A i B 
= 26,5 mm)

  możliwość ustawienia zabieraka 
w 8 pozycjach co 45°

  długość A od 26,5 mm;
od długości 30 mm – przedłużenia
co 5 mm

  maksymalna długość A = 90 mm

1410/3610 Wkładki jednostronne1400/3600 Wkładki dwustronne

1250/3650 Zamek kasetowy 2201/3601 Kłódki500/3652 Wkładki zamka wierzchniego
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  możliwość zastosowania
w systemach STR i TH6

  klucz daje możliwość elektronicznej
i mechanicznej kontroli dostępów

  możliwość zastosowania
w systemach 3VE

  klucz daje możliwość elektronicznej
i mechanicznej kontroli dostępów

  zabezpieczenie przed
przewierceniem 

  sprzęgło elektroniczne włącza się
tylko pod warunkiem użycia
odpowiednio zaprogramowanego
transpondera

  zestaw zawiera 3 baterie alkaliczne,
które wystarczają na 30.000 cykli

  gałki wkładki wykonane ze stali
nierdzewnej i tworzywa

  gałka wewnętrzna  średnica:
37,5mm / długość 48mm

  gałka zewnętrzna – średnica 35mm /
długość 30mm

  długość standardowa 30/30;

  wykończenie powierzchni nikiel
matowy

Elektroniczne

E804 Mechatroniczna 
wkładka dwugałkowa 

Dane techniczne:

  wkładka bębenkowa dwugałkowa
z kontrolą dostępu od strony
zewnętrznej

  programowanie wkładki za pomocą
programu komputerowego E850 

  system niezależny, zasilany bateriami

  możliwość łącznia z mechanicznymi
systemami master key typów STR,
TH6, 3VE

  współpracuje z wyrobami
wykonanymi w technologii Mifare®

możliwe jest wykonanie wyrobu
w oparciu o inne technologie

E891 Brelok z wbudowanym
transponderem

E892 Brelok z wbudowanym
transponderem

  możliwość zaprogramowania
w systemie 5120 użytkowników
i 1024 dostępów 

  pamięć zdarzeń: 
- dla wkładek 1024 
- dla czytników 2048

  ustalenie dostępów poszczególnych
użytkowników odbywa się na matrycy
planu klucza

  możliwości zaprogramowania 8 stref
czasowych jak również
nieograniczonego czasu dostępu

  możliwość analizy zdarzeń

  mobilne urządzenie do przenoszenia
danych z wkładki na PC

M A S T E R  K E Y

SE24 Klucz systemowy 
z wbudowanym transponderem

SE36 Klucz systemowy 
z wbudowanym transponderem

E894 Karta systemowa 
z wbudowanym transponderem

E850 Software do programowania
wkładek elektronicznych i czytników



W I L K A  –  P R Z E W A G A  P R Z E Z  J A K O Ś Ć

  wkładka wykonana zgodnie z normą
DIN 18 252/ EN 1303

  bębenek: 6 kołków zastawkowych
(od rozmiaru 30 mm)

  bębenek: 5 kołków zastawkowych
przy wkładkach krótkich
o długości 26,5 mm

  1 kołek obudowy wykonany ze stali
hartowanej – jako ochrona
przed przewierceniem

  protektor:
– ochrona profilu klucza
przed nieuprawnionym kopiowaniem 

     – ochrona wkładki poprzez
dodatkowy element blokujący
zamontowany w obudowie.

  specjalne zabezpieczenie
przed otwarciem metodami
wibracyjnymi

  możliwość zastosowania do 3
elementów blokujących (boczne kulki
zastawkowe)

  1 kołek specjalny SV w obudowie
wkładki

  paracentryczny profil klucza
chroniący wkładkę przed otwarciem
metodą wibracyjną

  obudowa i bębenek wykonane
z mosiądzu

  możliwe rodzaje wykończenia
powierzchni: nikiel i mosiądz

  klucze wykonane z mosiądzu
wysokoniklowego

  śruba mocująca M5

  wkładka wykonana zgodnie z normą
DIN 18 252/ EN 1303

  bębenek: 6 kołków zastawkowych
(od rozmiaru 30 mm)

  bębenek: 5 kołków zastawkowych
przy wkładkach krótkich
o długości 26,5 mm

  1 kołek obudowy 1 kołek bębenka
wykonane ze stali hartowanej – jako
ochrona przed przewierceniem

  protektor:
– ochrona profilu klucza
przed nieuprawnionym kopiowaniem,

     – ochrona wkładki poprzez
dodatkowy element blokujący
zamontowany w obudowie

  specjalne zabezpieczenie
przed otwarciem metodami
wibracyjnymi

  możliwość zastosowania do 12
elementów blokujących na dwóch
dodatkowych płaszczyznach.
Pierwsze z nich wykonane ze stali
hartowanej jako ochrona
przed przewierceniem

  1 kołek specjalny SV w obudowie wkładki

  paracentryczny profil klucza
chroniący wkładkę przed otwarciem
metodą wibracyjną

  obudowa i bębenek wykonane
z mosiądzu

  możliwe rodzaje wykończenia
powierzchni: nikiel i mosiądz

  klucze wykonane z mosiądzu
wysokoniklowego

  śruba mocująca M5

  wkładka wykonana zgodnie z normą
DIN 18 252 / EN 1303

  bębenek: 6 kołków zastawkowych
(od rozmiaru 30 mm)

  bębenek: 5 kołków zastawkowych
przy wkładkach krótkich
o długości 26,5 mm

  1 kołek obudowy wykonany ze stali
hartowanej– jako ochrona
przed przewierceniem

  specjalny kształt bębenka
umożliwiający precyzyjne
wprowadzenie klucza

  paracentryczny profil klucza
chroniący wkładkę przed otwarciem
metodą wibracyjną

  obudowa i bębenek wykonane
z mosiądzu

  możliwe rodzaje wykończenia
powierzchni: nikiel i mosiądz

  klucze wykonane z mosiądzu
wysokoniklowego

  śruba mocująca M5

Typy systemów Master Key

dorobienie kluczy
w Wilka Polska tylko
na podstawie karty

możliwość wykonania
funkcji awaryjnej

możliwość
dodatkowego

zabezpieczenia
wkładki

przed przewierceniem

dorobienie kluczy
w Wilka Polska tylko
na podstawie karty

możliwość wykonania
funkcji awaryjnej

możliwość
dodatkowego

zabezpieczenia
wkładki

przed przewierceniem

możliwość
zabezpieczenia

wkładki
przed złamaniem

dorobienie kluczy
w Wilka Polska tylko
na podstawie karty

możliwość wykonania
funkcji awaryjnej

możliwość
dodatkowego

zabezpieczenia
wkładki

przed przewierceniem

możliwość
zabezpieczenia

wkładki
przed złamaniem
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Projektowanie
systemu 

Przykładowe
rozwiązanie

Etap 1
Przeprowadzenie analizy obiektu
i określenie wszystkich pomieszczeń,
które mają zostać zabezpieczone
systemem. W ten sposób wyznaczony
zostaje pozom dostępu klucza
generalnego. Projektując system
należy dążyć do tego aby
wyeliminować lub ograniczyć ilość
kluczy, które będą funkcjonowały poza
systemem. Oznacza to w praktyce, że
należy starać się aby system
obejmował wszystkie pomieszczenia. 
Określenie rodzaju zamknięć dla
poszczególnych pomieszczeń, (np.
wkładka dwustronna, kłódka, wkładka
jednostronna).
Również na tym etapie analizuje się
i określa kierunki ewentualnej
rozbudowy systemu w przyszłości.

Etap 2
Określenie wszystkich osób, które
będą użytkownikami systemu
i sprawdzenie czy na pewno wszyscy
zostali ujęci.
Należy również przeanalizować, czy
nie jest konieczne dodanie jako
użytkowników osób spoza organizacji
(np. pracowników serwisowych,
ogrodnika itp.).

Etap 3
Ustalenie hierarchii dostępu poprzez
połączenie użytkowników systemu
z pomieszczeniami. Jest to bardzo
ważny etap, gdyż to od niego zależą
późniejsze uprawnienia użytkowników
systemu.
Ostatnią czynnością jest sprawdzenie
poprawności dostępów analizując
od strony pomieszczeń
i użytkowników. 

W tym przy kła do wym
roz wią za niu w sys te mie
Ma ster Key funk cjo nu -
ją 4 klu cze. Gdy by ten
sam obiekt nie był wy -
po sa żo ny w sys tem,
do za pew nie nia ko mu -
ni ka cji, ko niecz nych
by ło by 15 klu czy.
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WILKA Polska Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 45, 64-100 Leszno
Tel. +48 65 529 77 28, Fax +48 65 529 77 29
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