R

VANHENTUNUT LUKITUS JA
KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI

LUKITUSTURVALLISUUS ON KOKONAISUUS
Lukitusturvallisuus on kokonaisuus, joka sisältää avainturvallisuuden, tuotteet,
sarjoituksen, ylläpidon ja huollon.

ABLOY® OVENSULKIMET

ABLOY® VARMUUSLUKOT

ABLOY® KÄYTTÖLUKOT

Primo® PAINIKKEET

MILLOIN KOKO LUKITUS
KANNATTAA UUSIA?
• Kiinteistön lukitus on vanhentunut eli lukot
on asennettu ennen 1980-luvun alkua.
• Käyttölukoissa ei ole takalukitustoimintoa.
• Lukitus ei täytä Suomen Vakuutusyhtiöiden
Keskusliiton laatiman murtosuojeluohjeen
nykyisiä vaatimuksia.
• Lukot ovat viottuneet tai kuluneet joko
vanhuuttaan tai esimerkiksi ovensulkimien
puuttumisen vuoksi.

MILLOIN SARJOITUS JA
AVAIMET KANNATTAA UUSIA?
• Avaimia on kadonnut.
• Kaikki avaimet eivät ole varmasti hallussa
esimerkiksi muuton jälkeen.
• Lisäavainten teettämistä ei ole valvottu.
• Yksittäiset muutokset eivät ole mahdollisia
lukituksen iän tai lukitukseen aiemmin
tehtyjen lukuisten muutosten vuoksi.
• Avainten kulkuoikeudet eivät vastaa nykyistä tarvetta.
• Avaimet ja avainpesät ovat kuluneita
tai avainten käyttö takeltee.

MITÄ LUKITUKSEN UUSIMISELLA
SAAVUTETAAN?
• Nykyisten vaatimusten mukainen lukitusturvallisuus.
• Takalukittuvat käyttölukot.
• Helppokäyttöiset käyttölukot.
• Kulkuoikeudet nykyistä tarvetta vastaaviksi.
• Lisäavainten teettäminen valvotuksi.
• Avainten hallinta - Tiedetään kenellä
tai missä kaikki avaimet ovat.
• Varmuuslukolla lisäturvallisuutta.

MEKAANISET ABLOY TUOTEPAKETIT
Lukituksen uusintaan
®

Valmiilla ABLOY® -tuotepaketeilla vanhojen pintaja uppolukkojen muuttaminen nykyaikaisten turvallisuusvaatimusten mukaisiksi on helppoa. Tuotepaketti
sisältää kaiken tarvittavan turvalliseen lukitukseen.
Peitekilvillä vanhan lukituksen jäljet peittyvät ja
lopputulos on siisti.
Lukkorunkovaihtoehtoina ovat perinteinen 4190 tai
kulkemista helpottava ABLOY® PRIVAT-lukkorunko
(LC100). ABLOY® PRIVAT tekee oven lukituksesta
helpon ja kevytkäyttöisen - oven avaaminen sujuu
kätevästi vaikka yhdellä kädellä.
Kiinteistön turvallisuus koskee myös varastotiloja.
Koko kiinteistön lukituksen kuntotarkastus kannattaa
tehdä samalla ja hoitaa kerralla lukitusturvallisuus
uudelle tasolle.

VANHOJEN PINTA- JA UPPOLUKKOJEN KORVAAMISEEN

ABLOY® PG006E

ABLOY® PG007E

ABLOY IQ
Lukitusturvallisuuden uusi sukupolvi
®

UUDISTA LUKITUKSESI
ABLOY® IQ-JÄRJESTELMÄKSI
• Voidaan suunnitella täysin tarpeittesi
mukaiseksi.
• Lukitusturvallisuus ylläpidettävissä.
• Avaimessa kaksinkertainen tunnistus mekaaninen avainkoodi ja elektroninen
tunniste.
• Täydellinen avainhallinta ja valvonta.
• Kulkuoikeuksien muutokset nopeasti ja
joustavasti.
• Helppo asennus - ei johtoja eikä kaapelointia.
• Kulkurekisterit sekä lukoissa että avaimissa.

AVAIMESSA
KAKSINKERTAINEN TUNNISTUS
Mekaaninen avainkoodi ja elektroninen tunniste

JÄRJESTELMÄ TOIVEIDESI
MUKAAN
Koska perustana on mekaaninen
lukitus, jota ABLOY® IQ täydentää,
voidaan osassa lukituskohdetta käyttää myös pelkästään mekaanisia lukkoja.

ABLOY® IQ TARJOAA LUKUISIA ETUJA LUKITUKSESSA!
JOUSTAVUUS

TURVALLISUUS

• Laajennettavissa
• Muunneltavissa
• Nopeat muutokset

• Ylläpidettävissä
• Luokiteltu
• Kulkurekisteri
• Kopioimaton

HELPPOUS
SÄÄSTÖ
• Edullinen hinta/ovi
• Lukituksen elinkaari
• Muutokset

• Asennus
• Ei johdotuksia
• Suunnittelu
• Käyttö

MIKÄ AVAINJÄRJESTELMÄ
VALITAAN?
Avainturvallisuuden ylläpidon kannalta on merkittävää oikean avainjärjestelmän valinta.
Mekaaninen ABLOY® EXEC -lukitusjärjestelmä tarjoaa nykyaikaista avainturvallisuutta kaikkiin
uusiin ja uudelleensarjoitettaviin kiinteistöihin.
ABLOY® EXEC -avaimet valmistetaan Abloy Oy:n tehtaalla lukoston omistajan tilauksesta, joten
lisäavainten saatavuus on tarkoin rajoitettua mutta silti joustavaa.
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ABLOY® IQ on uusi elektromekaaninen lukitusjärjestelmä, jonka avaimissa on kaksi erillistä
tunnistekoodia. Lukot avautuvat ainoastaan niillä
avaimilla, joissa on oikean mekaanisen avainkoodin lisäksi myös oikea ja voimassa oleva elektroninen tunnuskoodi.
Avainten elektroniset tunnuskoodit yksilöivät
avaimet ja mahdollistavat käyttäjäkohtaiset kulkuoikeudet sekä niiden muokkaamisen tarpeen
mukaan.
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ABLOY® IQ tarjoaa täydellisen avainten hallinnan lukituksen vastuuhenkilöille. Kadonneen
avaimen kulkuoikeudet voidaan mitätöidä
nopeasti ja henkilöiden kulkuoikeuksia voidaan
muuttaa tarpeen mukaan. Avainten käyttöä
voidaan myös valvoa.

ABLOY KEYCONTROL
Lukituksen ja avainten hallintaan
®

Lukituksen turvallisuus on riippuvainen paitsi
valituista tuotteista tai niiden oikeasta käytöstä,
myös lukituksen asianmukaisesta ylläpidosta sekä
avainten hallinnasta. Huolellisesti ja oikein ylläpidettynä lukitus suojaa yritysten sekä henkilöiden
omaisuutta ja yksityisyyttä parhaalla mahdollisella
tavalla.
ABLOY® KEYCONTROL -ohjelma on helppokäyttöinen työkalu erilaisten lukitusten ja avainten
hallintaan. Ohjelmalla voidaan hallita mekaanisten
lukitusten ja avainten lisäksi myös uutta elektromekaanista ABLOY® IQ –lukitusjärjestelmää ja

avaimia sekä muokata tai poistaa ABLOY® IQ
-avainten elektronisia kulkuoikeuksia.
ABLOY® KEYCONTROL -ohjelman avulla
voidaan ylläpitää avainten jakamiset ja palautukset, tulostaa kaikki tarvittavat raportit lukituksesta ja avainten käyttäjistä sekä tilata ja
ylläpitää uudet avaimet reaaliaikaisesti. Ohjelman avulla on myös helppo tarkistaa eri henkilöiden kulkuoikeudet tai ketkä pääsevät johonkin tiettyyn tilaan kun esim. avain katoaa
ja halutaan selvittää nopeasti katoamisen aiheuttama turvallisuusriski.

ABLOY® KEYCONTROL -ohjelmasta on apua kun haluat:
• Jakaa uusia avaimia ja pitää kirjaa avaimista
• Ottaa vastaan palautettavia avaimia
• Tilata uusia avaimia
• Tietää montako kutakin avainta on tilattu ja jaettu
• Tietää koska ja kenelle avaimia on jaettu ja mihin he avaimillaan pääsevät
• Arvioida minkälaisen riskin kadonnut avain muodostaa kiinteistölle
• Pitää yhden tai useamman kiinteistön lukitukset aina ajan tasalla
• Muistutuksen palauttamatta jääneistä avaimista
• Tulostaa kaikki avainten tilaamisessa, jakamisessa ja palautuksessa tarvittavat lomakkeet
• Raportit avainten käyttäjistä, kulkuoikeuksista, varastossa olevista avaimista yms.
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Laitteiston, johon ABLOY® KEYCONTROL -ohjelma asennetaan, pitää olla suorituskyvyltään
nykyaikaisen (vuoden 2001 tai uudempi) toimistomikron tasoinen pc-tietokone.

