
Lukitusratkaisut jokaiseen tarpeeseen
ABLOY® AVAINJÄRJESTELMÄT 



LukkO 
– ja sen uudet ratkaisut

A ika kuluu nopeasti, mutta avaimet pysyvät. Tänään turvallisuus 
merkitsee aivan eri asioita kuin 10 tai 20 vuotta sitten. Tuotteet ja 
palvelut kehittyvät ja monipuolistuvat – niin myös lukitusjärjes-
telmät. Yhden avaimen rinnalle on tullut monia mahdollisuuksia 
huolehtia turvallisuudesta.

Abloy on tuotemerkki, joka herättää turvallisuutta ja luo-
tettavuutta – jo monen sukupolven ajan. Se on syntynyt ko-
kemuksesta ja tuotekehityksestä. Tarvitaan erilaisia lukitus-
ratkaisuja; räätälöityjä, tehokkaampia, monipuolisempia ja 

pätevämpiä. Tämän työn Abloy oy 
osaa, ja siksi se osaa vastata erilais-
ten asiakkaiden vaatimuksiin.

Haetko varmaa lukituksen perusrat-
kaisua? onko sinulla paljon lukos-
toja hallittavanasi? Tiedätkö keitä 
tiloissasi liikkuu? ota rohkeasti yh-
teyttä lähimpään Abloy -valtuu-
tettuun lukkoliikeeseen tai Abloyn 
myyntikonttoriin, niin keskustel-
laan yhdessä lukitustarpeistasi.

“Tuotteet, palvelut ke-
hittyvät ja monipuo-
listuvat – niin myös 
lukitusjärjestelmät.”
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Abloy ClASSIC
on perinteinen avainjärjestelmä ja 
tarkoitettu yksittäisiin lukitustarpeisiin 
kuten soutuveneen, vajan tms. lukintaan.

Abloy SENTRy on 
ammattilaisten työkaluksi
suunniteltu lukitusratkaisu
laitteiden ja kaluston turval-
liseen lukitukseen. Patentilla
suojattu, symmetrinen me-
talliavain on omimmillaan 
esimerkiksi tietoliikenne-,
energia- ja vesiverkostojen
suojauksessa, kuljetusväli-
neiden ja automaattilaittei-
den lukituksessa sekä eri-
laisten vitriinien, kaapistojen 
ja laatikostojen lukituksessa.
Mallistosta löytyvät erilaiset
riippulukot, kalustelukot ja
turvakaappilukot.

Abloy SENTo on nyky-
aikainen lukitusratkaisu, 
jonka symmetrinen avain 
on helppokäyttöinen.
Patentoitu ratkaisu tukee 
avainturvallisuutta, jolloin 
lisäavainten valmistus on 
rajattua ja valvottua.

Abloy SENTo on joka
kodin lukitusratkaisu ja sitä
suositellaan omakotitalojen
ja mökkien lukintaan kuten
myös pieniin sarjalukostoihin.

Abloy PRoTEC2 on korkean 
turvatason lukitusratkaisu, jonka 
metallipäinen symmetrinen avain on 
luja – se kestää hyvin kovaa käyttöä. 
Avaimessa on patentilla suojattu 
uutuus, liikkuva elementti, jonka 
ansiosta avainturvallisuus on
huipputasoa. Sarjoitusmahdolli-
suudet ovat ylivertaiset.

Abloy PRoTEC2 on yritysten ja 
organisaatioiden kokonaisvaltainen 
lukitusratkaisu. Sitä suositellaan myös 
laajojen asuntosarjojen lukintaan.

Abloy PRoTEC2 -järjes-
telmää voidaan laajentaa
ClIQ-ominaisuuksilla, jolloin
tietyt tai kaikki tuotteet ovat
elektromekaanisia. Järjestelmä
kerää aikasidottua kulkure-
kisteritietoa sekä avaimeen 
että avainpesään, ja kulkuoi-
keuksien muuttaminen on 
mahdollista tehdä mistä päin 
maailmaa tahansa.

Abloy oPTIMA on ideaalinen ratkaisu taloyh-
yhtiöihin helpottamaan avainten hallintaa ja kulun-
valvontaa. Mekaaniseen Abloy SENTo -avaimeen 
yhdistetään etäluettava tunnisteosa (oPTIMA). 
Mekaanisella avaimella avataan asunnon ovi, kun taas 
tunniste avaa ulko-ovet ja yhteisten tilojen ovet.

Abloy oPTIMA on taloudellinen ratkaisu ja 
edullinen ylläpitää. Asukkaan avaimen kadotessa 
yhteisten tilojen ovet avaava etätunniste saadaan 
poistettua käytöstä elektronisesti, ja uudelleen-
sarjoitus tarvitsee tehdä ainoastaan asukkaan oveen.
Järjestelmä sopii myös jälkimarkkinoille, kun 
olemassa oleva mekaaninen järjestelmä halutaan 
päivittää kulunvalvonnan piiriin.



Avainturvallisuustaso
fINANSSIALAN kESkuSLIITON SuOSITuS
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Avainkombinaatioiden lukumäärä

Mekaaninen sarjoitus

Elektroninen sarjoitus

Aikaan sidottu kulkurekisteri

Murtoturvahelat vakiona
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Lukostotiedon ylläpitäjä
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Abloy suojaa ihmisiä, omaisuutta sekä liiketoi-
mintaa maalla, merellä ja ilmassa – olo suh teista 
riippumatta.

ASSA Abloy on maailman johtava oviympäristö-
ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen 
turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien 
avaamiseen ja sulkemiseen.

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20

80100 Joensuu
Puh. 020 599 2501

WWW.Abloy.FI

ABLOY® AVAINJÄRJESTELMÄT
on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. 




