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UUDISTA LUKITUKSESI
AJAN TASALLE

Oikein ylläpidetty ja vaatimuksia vastaava lukitus on perusta koko kiinteistön
turvallisuudelle ja omaisuuden suojaamiselle.

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

MILLOIN SARJOITUS JA
AVAIMET KANNATTAA UUSIA?
• Mikäli avaimia on kadonnut.
• Mikäli kaikki avaimet eivät ole varmasti
hallussa esimerkiksi muuton jälkeen.
• Mikäli lisäavainten teettämistä ei ole valvottu.
• Mikäli yksittäiset muutokset eivät ole
mahdollisia lukituksen iän tai lukitukseen
aiemmin tehtyjen lukuisten muutosten
vuoksi.
• Mikäli avainten kulkuoikeudet eivät vastaa
nykyistä tarvetta.
• Mikäli avaimet ja avainpesät ovat kuluneita tai avainten käyttö takeltelee.

Lukituksen toimivuus ja ajanmuka
Oikein huollettuna lukitus saattaa
kymmeniä, mutta vanhentuneena se
vastaavaa turvallisuutta. Lukituksen
kadonneiden tai palauttamatta jään

DONNEET AVAIMET OVAT RISKI

aisuus on syytä tarkistaa määräajoin.
kyllä toimia moitteettomasti vuosie ei tarjoa enää nykyisiä vaatimuksia
n turvallisuus saattaa vaarantua myös
neiden avainten vuoksi.

MITÄ LUKITUKSEN UUSIMISELLA
SAAVUTETAAN?
•
•
•
•
•
•
•

Nykyisten vaatimusten mukainen murtoturvallisuus.
Takalukittuvat käyttölukot.
Käyttölukkojen helppokäyttöisyys.
Kulkuoikeudet nykyistä tarvetta vastaaviksi.
Lisäavainten teettäminen valvotuksi.
Tiedetään kenellä tai missä kaikki avaimet ovat.
Varmuuslukolla lisäturvallisuutta.

VALMIIT LUKKOPAKETIT
LUKITUKSEN UUSINTAAN
ABLOY® -vaihtolukkopaketit ovat valmiita tuotepaketteja vanhojen
pinta- ja uppolukkojen uudistamiseen. Paketeissa olevilla tarvikkeilla
voidaan peittää siististi vanhojen lukkojen reiät ja poraukset. Valittavana
on myös ABLOY® PRIVAT -lukkorunko, joka tekee oven lukituksesta
kevytkäyttöisen - oven avaaminen on entistä kätevämpää.

KIINTEISTÖN TURVALLISUUS KOSKEE
MYÖS VARASTOTILOJA
Vaihtolukkopaketin asennuksen yhteydessä kannattaa myös
säilytystiloihin asentaa turvalliset ABLOY® -riippulukot. Niin
riippulukot kuin asunnon lukotkin voidaan sarjoittaa toimivaksi samalla ABLOY® EXEC
-avaimella.

MIKÄ AVAINJÄRJESTELMÄ VALITAAN?
Avainturvallisuuden ylläpidon kannalta merkittävää on oikean avainjärjestelmän valinta.

ABLOY® EXEC -avainjärjestelmä tarjoaa nykyaikaista
avainturvallisuutta kaikkiin uusiin ja uudelleensarjoitettaviin kiinteistöihin. ABLOY® EXEC -avaimet valmistetaan Abloy Oy:n tehtaalla lukoston omistajan tilauksesta,
joten lisäavainten saatavuus on tarkoin rajoitettu mutta
silti joustavaa.

ABLOY® IQ on uusi lukitusjärjestelmä, jonka avaimissa

JOUSTAVUUS
Laajennettavissa
Muunneltavissa
Nopeat muutokset

TURVALLISUUS
Ylläpidettävissä
Luokiteltu
Kulkurekisteri
Kopioimaton

SÄÄSTÖ
Edullinen hinta / ovi
Lukituksen elinkaari
Muutokset

HELPPOUS
Asennus
Ei johdotuksia
Suunnittelu
Käyttö

on kaksi erillistä tunnistekoodia. Lukot avautuvat ainoastaan niillä avaimilla, joissa on oikean mekaanisen avainkoodin lisäksi myös oikea ja voimassa oleva elektroninen
tunnuskoodi.
Mekaaninen lukitus paitsi varmistaa ovien fyysisen lukitusturvallisuuden tekee myös lukituksesta vakuutusehtojen
ja rakentamismääräysten vaatimusten mukaisen. Kunkin
avaimen elektronisen tunnuskoodin tehtävä on yksilöidä
avaimet ja mahdollistaa käyttäjäkohtaiset kulkuoikeudet
sekä niiden muokkaaminen tarpeen mukaan.
Mekaanisen avainkoodin ja elektronisen tunnuskoodin
yhdistelmä sallii korkeatasoisen mutta helposti ylläpidettävän lukitus- ja avainturvallisuuden.
Koska perustana on mekaaninen ABLOY® EXEC -lukitus, jota ABLOY® IQ -lukitus täydentää, voidaan osassa
lukituskohdetta käyttää myös pelkästään mekaanisia lukkoja.
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.

kuva

Kun haluat tietää lisää ABLOY® -vaihtolukkopaketeista tai olet epävarma lukituksesi nykytasosta käänny ABLOY®
-valtuutetun lukkoliikkeen puoleen. Ammattilaisen tekemä kiinteistön turvatarkastus paljastaa kiinteistön lukitusturvallisuuden
tilan. Lisätietoa tuotteista ja avainjärjestelmistä saat myös kotisivuiltamme www.abloy.fi.
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