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ABLOY SENSE DA300 - MUKAVUUTTA SISÄOVIIN

ESTEETÖNTÄ KULKEMISTA
Lähtiessämme suunnittelemaan uutta sisäoviautomatiikkaa meillä oli
mielikuva sisäovista, joiden avautumiseen ja sulkeutumiseen ei tarvitse
kiinnittää mitään huomiota. Vaivattomasti, äänettömästi ja huomaamattomasti avautuvat ovet tuovat sisätiloihin esteettömyyttä ja mukavuutta.
Jokapäiväistä elämää helpottamalla sisäoviautomatiikka antaa parhaimmillaan lisää vapautta keskittyä todella tärkeisiin asioihin.
Luotettavuus ja turvallisuus ovat johtoajatuksena kaikissa ABLOY®-tuotteissa. Haluamme tarjota
asiakkaillemme luotettavia ja ongelmattomia, kulloisenkin kohteen vaatimukset ihanteellisella tavalla
täyttäviä ratkaisuja.

Kuiskaustakin hiljaisempi
Tinkimättömän ja huolellisen tuotekehittelyn ansiosta onnistuimme tekemään
ABLOY® SENSE -ovikoneistosta äärimmäisen hiljaisen. Sen käyntiääni oli
äänenvoimakkuusmittausten mukaan kuiskaustakin hiljaisempi! Ainoastaan
sisäoviin tarkoitettu ABLOY® SENSE soveltuu erityisen hyvin kohteisiin, joissa
häiritsevät äänet eivät ole toivottavia. Sen hiljaisuus mahdollistaa niiden äänien
kuulemisen, joita todella haluat kuunnella.
Kuulostaa ehkä ylellisyydeltä, mutta me olemme tehneet siitä totta.

Silmää miellyttävä
Suunnitteluvaiheessa uhrasimme paljon aikaa useiden eri muotoiluvaihtoehtojen
työstämiseen, ennen kuin päädyimme lopulliseen muotoon. Olemme iloisia
pienikokoisen tuotteemme miellyttävän linjakkaasta ulkonäöstä. ABLOY® SENSE
sulautuu ympäristöönsä - sitä tuskin huomaa.

Käyttöönoton helppous
Meidän mielestämme sisäoviautomatiikan pitää olla helppo asentaa. ABLOY®
SENSE on varustettu selkeällä ja yksinkertaisella säätöpaneelilla, jonka avulla
käyttöönoton asetusten valinta onnistuu muutamassa minuutissa. Helpon
käyttöönoton taustalla ovat tarkkaan mietityt ja monipuoliset esiasetukset, joiden
ansiosta koneisto soveltuu käytettäväksi monenlaisissa sisäovissa.
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Pieni koko sekä kevyt ja vankka rakenne helpottavat asennusta. Käyttöönottoa
helpottaa yhteensopivuus ABLOY®-sähkölukkojen ja -ovensuljinvarsien sekä
yleisimpien impulssilaitteiden kanssa.
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ABLOY® SENSE on täysin huoltovapaa.
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ABLOY SENSE DA300
SISÄOVIEN KÄÄNTÖOVIAUTOMATIIKKA

Kun käsilläsi on tärkeämpää tehtävää
Anna meidän avata ovet puolestasi! ABLOY® SENSE -kääntöoviautomatiikka tuo helpotusta
arkipäivääsi silloin, kun kädet ovat täynnä tai ovien avaaminen olisi muusta syystä hankalaa
tai työlästä. Oven avaaminen käy kevyesti ja käytännössä ilman vastusta myös sähkökatkoksen
aikana. ABLOY® SENSE tuo lisämukavuutta, johon ei tarvitse kiinnittää mitään huomiota.
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ABLOY OVIAUTOMATIIKKA
Oviautomatiikka auttaa esteettömään kulkemiseen ovista.
Se tuo helpotusta ja lisämukavuutta tilanteisiin, joissa
kädet ovat täynnä tai ovien avaaminen olisi muusta syystä
hankalaa tai työlästä.

Luotettavuutta ja käyttömukavuutta
Abloy Oy tarjoaa oviautomatiikan toimittajana varman
kokonaisratkaisun, joka kattaa sekä hyvät tuotteet, palvelun
että saatavuuden. Tuotekehityksemme on jatkuvasti ajan
hermolla: hyödynnämme viimeisintä teknologiaa ja kehitämme valikoimaamme kaiken aikaa asiakkaiden tarpeiden
pohjalta. Tarjoamme jälleenmyyjillemme tarvittavan koulutuksen ja tuotetuen. Koko maan kattava ABLOY® valtuutettujen lukkoliikkeiden verkosto vastaa tuotteiden
saatavuudesta, asennuksesta ja huollosta eri puolilla Suomea.

Avaamme ja suljemme ovet

markkinointi.suomi@abloy.com
www.abloy.fi

Etelä-Suomi
Abloy Oy
Soidinkuja 4
00700 HELSINKI
puh. (09) 7779 4200
fax (09) 7779 4377

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Tohlopinranta 28
33270 TAMPERE
puh. (03) 2840 111
fax (03) 2840 280

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
puh. (013) 2501
fax (013) 2502 209

Tuote sisältää erilliskeräystä vaativia
materiaaleja mm.
elektroniikkaa.

8802261 3/2003 5000 kpl, Suomen Painotuote, Joensuu

ABLOY®-valikoimassa on useita oviautomatiikkavaihtoehtoja erilaisiin kohteisiin: kääntöovi- ja liukuoviautomatiikkaa, ulko- ja sisäovien automatiikkaa, sekä kevyisiin
että raskaisiin oviin. Oviautomatiikka avaa oven ja myös
sulkee sen avautumisen jälkeen. Oven avautumisen ja
lukkiutumisen varmistamiseksi oviautomatiikkaa on käytettävä yhdessä ABLOY®-sähkölukkojen kanssa. Impulssija turvalaitteet yhdessä oviautomatiikan kanssa käytettyinä
tekevät oviympäristöstä mahdollisimman toimivan ja
turvallisen. Kohteissa, joissa automaattinen avautuminen
ei ole välttämätöntä, sulkeutumisen voi varmistaa ABLOY®ovensulkimen avulla.

