
Southco® 
Специализирани решения 

 за контрол на достъпа
Доказани решения, които дават възможност 

за гъвкавост на конструкцията
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Центърът за високи постижения 
в областта на високоефективните 
крепежни технологии 

KVT-Fastening е експерт във висококачествените 
приложения на крепежите и предлага инженерни 
решения на базата на обширното продуктово 
фолио на водещите производители на пазара.

Машиностроене | Автомобилна промишленост | Електротехника | 
Енергетика | Прецизно машиностроене | Хидравлика | Транспорт | 
Пристанища и корабоплаване | Медицинско оборудване | Авиация 
и космонавтика | Строителство | Часовникарска промишленост

 www.kvt-fastening.com
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инструменти и машини, както и, ако е необхо-
димо, от интегриране в работните процеси на 
автоматизираното серийно производство.

Още от 1927 г. KVT-Fastening означава опит, 
ноу-хау, насочено към предлагане на реше-
ния, уникален опит в разработването и консул-
тациите, както и върхова надеждност. 
От декември 2012 г. KVT-Fastening е член на 
групата Bossard. Bossard е водещ доставчик на 
интелигентни решения в промишлените кре-
пежни технологии. Гамата включва глобални 
продажби, технически консултации (инжене-
ринг) и логистика на компоненти и крепежи. 
Клиентите се възползват от обширната ни 
компетентност в областта на промишлените 
крепежни технологии и от нашето оптимално 
разширено портфолио от продукти или услуги.

Ще намерите високоефективните решения от 
KVT-Fastening навсякъде, където абсолютно 
безопасните и сигурни връзки са от значение. 
Тези малки, но изключително издръжливи ком-
поненти, играят ключови роли там, където това 
е най-важно – независимо от това дали се касае 
за електрониката и енергетиката, за автомобил-
ната и транспортната промишленост, авиаци-
ята и космонавтиката, машиностроенето 
и строителството, прецизното машиностроене 
или медицинското оборудване.

KVT-Fastening не просто доставя стандартни 
продукти и отделни компоненти, но предоставя 
също така и близка и активна поддръжка на 
потребителите при търсенето на идеални 
решения, особено когато трябва да бъдат 
изпълнени специфични изисквания. Това порт-
фолио се допълва от гама от иновативни 
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Доказани решения за контрол на достъпа 
и в крепежните технологии

Така накратко може да бъде описана продукто-
вата гама Southco®. Независимо от това дали 
се касае за автомобилната промишленост, 
железопътния транспорт, корпуси, ламаринени 
конструкции, мебели, телекомуникации, ком-
пютърната промишленост или корабостроене-
то, механизмите за заключване, пантите,  

ръкохватките, брави за табла с интуитивно 
задействане, неизпадащите винтове, фиксато-
рите със завъртане на четвърт оборот и елек-
тромеханичните ключалки, предлагани от 
Southco®, предоставят отлични решения  
с множество възможности за дизайн.
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Електронни управляващи блокове 

n  Системна интеграция или управление на механизми 
за електромеханично заключване посредством управляващи 
и оперативни блокове, като RD дистанционни управления, 
числови клавиатури, RFID четци, USB и Bluetooth контролери

Електронни решения  
за контрол на достъпа

Механизми за електромеханично заключване 

n  Повишена безопасност благодарение на скрития монтаж и надеждната механика, 
устойчива на вандализъм

n  Подобрен контрол на достъпа чрез лесна работа в комбинация с опционални 
вградени сензори за обратна връзка и наблюдение на състоянието 

n  Комбинацията от постояннотоков двигател с редуктор дава възможност за работа 
с високи механични натоварвания при изключително нисък разход 

n  Наличието на множество подходящи варианти дава възможност за използване 
при голям набор от приложения 
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Southco®

Панти и монтиране на дисплеи

Стойки за дисплеи

n  Лесно позициониране и прецизно управление на дисплеи благодарение на вградената 
фрикционна технология и скритото прекарване на кабелите 

n Дълготрайна работа без необходимост от поддръжка до 20 000 цикъла 
n  Модулният дизайн дава възможност за гъвкавост при комбинирането на отделни части

Панти

n Панти с повърхностен монтаж и скрити панти
n Свободно работещи и подвижни панти
n Панти с ограничител и с две стабилни състояния
n Панти с регулируемо или с постоянно съпротивление при завъртане
n Панти с противотежест
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Ключалки с ексцентриков палец

n  Завъртане на езичето/палеца на 90° за задействане
n Опции за фиксирано или регулируемо захващане
n Възможност за адаптиране към многоточково заключване

Многоточкови системи

n   Единична точка за докосване от потребителя задейства няколко точки на заключване
n   Може да се използва за заключване на открито и на закрито

Специализирани решения 
за контрол на достъпа

Компресионни ключалки 

n Премахват шума и тропането 
n  Компресионни уплътнения за осигуряване на изолиране от околната среда  

или от електромагнитни/радиочестотни смущения
n Множество възможности за контрол на достъпа чрез ключове и приспособления
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Southco®

Ротационни ключалки

n  Възможност за едноточково или многоточково заключване
n  Съвместими с голям диапазон от задействащи механизми
n  Съвместимост с FMVSS 206

Специализирани решения 
за контрол на достъпа

Заключване „затваряне с бутване“

n  Затваряне на вратата просто с бутване
n  Видими и скрити механизми 
n  Разнообразни методи на задействане
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Механизми за заключване с ексцентриков 
палец и патрони за ключалки

n Гъвкави възможности за ключове с код
n Голям диапазон от размери
n Множество възможности за контрол на достъпа

Специализирани решения 
за контрол на достъпа

Изтеглящи закопчалки

n  Голямо разнообразие от размери и стилове
n  Издърпване на панелите плътно един до друг за премахване 

на тропане и притискане уплътнителите
n За части, разположени в една или в различни равнини
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Southco®

Неизпадащи винтове

n  Захванати за панела
n  Голямо разнообразие от стилове 

– стандартни крепежни винтове 
– метрични и цолови резби

Специализирани решения 
за контрол на достъпа

Фиксатори със завъртане на четвърт оборот

n Осигуряват бърз достъп
n Подходящи за приложения, изискващи чест достъп 
n Захванати за панела, няма опасност да се изгубят
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Ръкохватки и дръжки

n  Бърз и лесен монтаж
n    Скрити и нископрофилни механизми
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Southco®

Механизми за поставяне-изваждане

n  Помагат за правилно поставяне или 
изваждане на електронни модули

n  Различни възможности за контрол на 
достъпа и сили на поставяне/изваждане
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Механизми за заключване  
на входни врати

n  Подходящи за врата на кабина или входна врата и за палуби
n Осигуряват ефективност, красив и стилен дизайн



Решения за контрол  
на достъпа

Резбови вложки

Специални процеси 2)

Технология на монтаж

Слепи нит-гайки

Стопорни (самоосигу-
ряващи) гайки

 Лепила и уплътнители 1)

Самозаклинващи 
крепежни елементи

Елементи и скоби за 
бързо закрепване

Хидравлични 
усилватели на 
налягането 3)

Запушалки

Шпилки с челно 
заваряване 1)

Бързоосвобождаващи 
се щифтове и пружинни 
фиксатори

Бързодействащи 
конектори4)

Логистични системи

Разработване на 
решения

Технология за 
слепи нитове

 Строителни крепежни 
елементи 2)

Залепващи се 
крепежни елементи

Решения за закрепване, уплътняване и контрол на потока 
за комплексни приложения
Обширното портфолио на KVT-Fastening предлага оптимални 
решения за най-трудните приложения. Продуктите включени 
в този каталог представляват сам избрана част от цялото ни 
продуктово портфолио. При поискване с удоволствие ще ви 
предоставим допълнителна информация или индивидуална 
консултация.

За повече информация относно 
нашата гама от продукти и за 
поръчки в нашия електронен 
магазин, моля, постете  
www.kvt-fastening.com

1) Не се предлага в Германия. 2) Предлага се само в Швейцария. 3) Не се предлага в Швейцария. 4) Не се предлага в Австрия.

KVT-Fastening – крепежни технологии

Интелигентни логистични системи
SmartBin и SmartLabel от Bossard са 
интелигентни логистични системи,които 
контролират абсолютно надеждно складо-
вите наличности и осигуряват автоматич-
ното им допълване. Данните се предават 
от онлайн система към сървъра на 
Bossard и това – ако е необходимо – 
задейства поръчка. Тези системи предла-
гат бързо и лесно осигуряване на налич-
ности от насипни части по време на 
производството.

Компетентен анализ за ефективни 
решения
Висококвалифицираните експерти на 
KVT-Fastening анализират изчерпателно 
поставената задача. След това на базата 
на задълбоченото обмисляне на проекта 
те разработват идеалните решения, 
които са икономични, ефективни  
и безопасни. 
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KVT-Fastening
Клон на Bossard Ltd
Дитикон/Цюрих | Швейцария
Тел.: +41 44 743 33 33
info-CH@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.ch

KVT-Fastening GmbH
Илериден | Германия
Тел.: +49 7306 782 - 0
info-DE@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.de

KVT-Fastening GmbH
Линц/Пихлинг | Австрия
Тел.: +43 732 25 77 00
info-AT@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.at

KVT-Fastening Sp. z o.o.
Радом | Полша
Тел.: +48 58 762 17 80
info-PL@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.pl

KVT-Fastening S.R.L.
Букурещ | Румъния
Тел.: +40 37 1381155 
info-RO@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.ro

KVT-Fastening spol. s.r.o.
Братислава | Словакия
Тел.: +421 9 11102510 
info-SK@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.sk

KVT-Tehnika pritrjevanja d.o.o.
Любляна | Словения
Тел.: +386 1 2808019 
info-SI@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.si

KVT-Fastening s.r.o.
Бърно | Чешка република
Тел.: +420 547 125200201 
info-CZ@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.cz

KVT-Fastening Kft.
Будапеща | Унгария
Тел.: +36 1 769 0925
info-HU@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.hu

www.kvt-fastening.com


