AVAINASEMASSA TURVALLISUUS

An ASSA ABLOY Group brand

TURVALLISEMMAN MAAILMAN PUOLESTA
Menestyksekkään, keskeytymättömän toiminnan edellytyksiä ovat
erilaisten toimintaa häiritsevien uhkien välttäminen ja ennaltaehkäisy. Turvallisuusuhkien muuttuessa lukitusjärjestelmän on pystyttävä
mukautumaan kulloiseenkin tilanteeseen joustavasti turvallisuudesta tinkimättä.
ABLOY® PROTEC2 on edelläkävijä avainturvallisuudessa. Se on järjestelmä, jossa avainturvallisuus on viety entistäkin korkeammalle tasolle
uusien ominaisuuksien myötä eikä se petä vaativissakaan olosuhteissa. Uudet murtosuojahelat antavat lisäksi testattua murtoturvallisuutta.
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AUKKO?
Turvallisuus koskettaa ihmisiä maailmanlaajuisesti. Olipa kyse sitten
valtiosta, organisaatiosta, yrityksestä tai yksilöstä, kaikki tarvitsevat turvaa.
Valitettavasti huoli omasta ja muiden turvallisuudesta ei ole turha. Yhä
useampi on joutunut kokemaan turvattomuutta; ilkivaltaa, tiedonkulun,
tuotannon ja jakelun katkoksia sekä viivästyksiä. Aukko turvallisuudessa
aiheuttaa ylimääräistä stressiä, työtä ja kustannuksia. Siksi on tärkeää, että turvallisuutta koskevat asiat ovat kunnossa. Näin voit rauhassa
keskittyä juuri siihen, mikä sinulle on tärkeintä. Turvallisuus on avain menestykseen.
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LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI
Abloy Oy on palveluyritys. Meillä on pitkiä asiakassuhteita,
jotka perustuvat kumppanuuteen ja molemminpuoliseen luottamukseen. Yli sadan vuoden asiantuntemus lukitusjärjestelmistä sekä niiden kehittämisestä on ehdoton vahvuutemme.
Maailmanlaajuisesti asiakkainamme on lukuisia korkean
turvatason kohteita. Turvallisuusalan ammattilaiset arvostavat
vahvaa osaamistamme sekä laadukkaita tuotteitamme. Kun kyse
on turvallisuudesta, on itsestään selvää, että yhteistyökumppanin on oltava sellainen, johon voi turvata.
Jakelukanavamme on koko valtakunnan kattava. Käytössäsi on ABLOY®-valtuutettujen lukkoliikkeiden ammattitaito
suunnittelusta jälkihuoltoon.

MODERNIA AVAINHALLINTAA
ABLOY® PROTEC2 on tehdastasoinen lukitusjärjestelmä; avaintilausten käsittely on tiukasti kontrolloitua. Kaikki lisäavaimet valmistetaan Abloy Oy:n tehtaalla.
ABLOY® KEYCONTROL -ohjelmisto on helppokäyttöinen työkalu lukitusten ja avainten hallintaan. Lukostohallintaohjelmiston
ansiosta tiedetään kenellä avaimet on käytössä ja mihin lukkoihin
ne käyvät.
Suurille loppuasiakkaille on saatavilla tilausjärjestelmä, jolla he voivat tilata lisäavaimia nopeasti ja turvallisesti. Abloy Oy:llä kaikki on
tarkkaan harkittua ja suunniteltua pienintäkin yksityiskohtaa myöten.

SERTIFIOITUA
TURVALLISUUTTA
Abloy Oy noudattaa tarkkoja
laatu- ja ympäristöstandardeja.
Näin voit olla varma, että saat
aina taattua ABLOY®-laatua.

SUURET KEKSINNÖT OVAT JOSKUS PIENIÄ
Suomen keksintösäätiö on noteerannut ABLOY®-lukon maamme
parhaaksi keksinnöksi. Tästä saamme kiittää innovaation isää, Emil
Henrikssonia, joka kehitti ensimmäisen ABLOY®-järjestelmän ja sitä
vastaavan lukkosylinterin jo yli sata vuotta sitten. Maailman lukkoteollisuudessa tämän nerokkaan konttorikonemekaanikon pieni, suuri keksintö on edelleen aivan omaa luokkaansa.
Edelläkävijänä kehitämme jatkuvasti uusia, patentoituja levyhaittajärjestelmiä. Tämän kehitystyön tuloksena syntyi ABLOY® PROTEC2.
Avaimessa on patentilla suojattu uutuus, liikkuva elementti, jonka
ansiosta avainturvallisuus on entistä korkeampi. Myös sarjoitusmahdollisuudet ovat ylivertaiset ja avain on erittäin luja – se kestää hyvin
käyttöä sekä kulumista.
Järjestelmää voidaan laajentaa CLIQ-ominaisuuksilla, jolloin tietyt
tai kaikki tuotteet ovat elektromekaanisia. CLIQ-järjestelmä mahdollistaa
avaimien kulkuoikeuksien muuttamisen nopeasti elektronisesti. Järjestelmä kerää kulkurekisteritietoja sekä avaimeen että avainpesään. Avaimien
ohjelmointi voidaan toteuttaa ABLOY® PROTEC CLIQ -etähallintajärjestelmällä mistä päin maailmaa tahansa.

ASIANTUNTEVIA RATKAISUJA
AMMATTILAISILLE
Meiltä löytyy yksilölliset kokonaisratkaisut erilaisiin kansallisiin ja
kansainvälisiin korkean turvatason kohteisiin. Lukitusjärjestelmämme toimivat luotettavasti vaativissa ympäristöissä sekä ääriolosuhteissa, kuten kylmyydessä, kuumuudessa ja kosteudessa.
ABLOY® -avainpesät läpäisivät ensimmäisinä Suomessa erittäin
tiukat SFS 5970 Murronkestävyysstandardin vaatimukset. Vaativat
standardit sisältävät käytännön murtotestit, joilla testataan murtolujuutta, porauksenkestävyyttä sekä tiirikointia ja manipulointia.
Tuotteemme ja palvelumme täyttävät ja ylittävät monien maiden standardien ja asiakkaiden vaatimukset.

YKSI AVAIN, MONTA MAHDOLLISUUTTA
Yksi avain sopii moneen lukkoon. Se, kuinka moneen paikkaan yhdellä
avaimella pääsee sekä se, mihin henkilöllä on kulkuoikeus, ovat tarkoin
määritettävissä. Muun muassa kohteen ovien, porttien ja kaappien lukot
voidaan sarjoittaa toimimaan yhdellä avaimella. Erilaisia avainkombinaatioita on jopa 1,97 miljardia. Suuren avainkombinaatiomäärän ansiosta
ABLOY® PROTEC2 sopii kohteisiin, joihin tavanomaiset järjestelmät eivät riitä. Yksilöllisyys ja räätälöitävyys ovat avaintekijöitä.

ABLOY® PROTEC2 ON SUUNNITELTU
VASTAAMAAN TULEVIAKIN VAATIMUKSIA
Avainpesässä ja avaimessa on patentilla suojattu uutuus, liikkuva elementti, jonka ansiosta avainturvallisuus entistä korkeampi

Avain ja avainpesän rakenne on
patentoitu vuoteen 2030 saakka

Kokometallinen symmetrinen
avain on luja. Se kestää hyvin
kovaakin käyttöä
Avaimen jyrsinnät ovat
kahdella kehällä
Kierronrajoitin ja AWS (AntiWear System) takaavat täsmällisen käyttötuntuman ja vähentävät avaimen ja haittojen
kulumista
Ainutlaatuinen levyhaittateknologia takaa luotettavan toiminnan

DBS (Disc Blocking System) lukitsee
avauskombinaation. Näin estetään
haittojen siirtäminen yksittäin – tämä
ehkäisee manipuloinnin

SAMA SYDÄN, ERI KOHDE
ABLOY® PROTEC2 laajasta tuotemallistosta löytyy sopiva tuote eri tyyppisiin käyttökohteisiin. Erilaiset lukot voidaan sarjoittaa toimimaan yhdellä avaimella. Laajentamalla CLIQ-teknologiaan, saadaan käyttöön lisäksi
kulunvalvontaominaisuuksia.
• Avainpesät
• Avainsäilöt
• Riippulukot: ääriolosuhteisiin tiivisrakenteinen SWP (Super Weather
Proof) -riippulukko
• Mikrokytkinlukot
• Metallikalustelukot
• Konttorikalustelukot

ABLOY® LEVYHAITTATEKNOLOGIAN TARJOAMAT
AINUTLAATUISET OMINAISUUDET
•
•
•
•
•
•
•
•

Korkea avainturvallisuus
Luotettavuus
Laatu
Laaja lukkomallisto
Ylivertaiset sarjoitusmahdollisuudet
Patentoidut ratkaisut
Kestävyys
Helppo ja vaivaton käyttö

ABLOY® AVAINJÄRJESTELMÄT

www.abloy.ﬁ

Etelä-Suomi
Abloy Oy
Lars Sonckin kaari 12
02601 ESPOO
puh. 020 599 4200
fax 020 599 4377

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Hatanpään valtatie 26
33100 TAMPERE
puh. 020 599 3111
fax 020 599 3480

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80101 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax 020 599 2209

An ASSA ABLOY Group brand
Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä.
ASSA ABLOY on maailman johtava oviympäristöratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien avaamiseen ja sulkemiseen.
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