Tuplavarmistettua kulunhallintaa yrityksellesi

Haluatko varmistua sii
pääsevät sisälle ja ulkop

itä, että oikeat ihmiset
puoliset pysyvät ulkona?

Korkeatasoiset ja joustavasti laajennettavat turvallisuusratkaisut ovat
nykyisin välttämättömiä. Lisäksi niiden on oltava yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä. Siksi useimmiten ei ole käytännöllistä pitää yllä erillistä elek-tronista järjestelmää kulunhallintaa varten ja mekaanista järjestelmää turvallisuutta varten – erityisesti silloin, kun olet nostamassa jo olemassa olevan
kohteen turvallisuustasoa.
Patentoitu, levyhaittoihin perustuva ABLOY PROTEC2 huolehtii mekaanisesta turvallisuudesta, kun taas elektroninen CLIQ-teknologia mahdollistaa
joustavan avainten, kulkuoikeuksien ja kulkurekisterin hallinnan. Molemmat
teknologiat on siis yhdistetty yhteen ja samaan järjestelmään!

TUPLAVARMISTUS MERKITSEE SITÄ, ETTÄ
YRITYKSESI TURVALLISUUS JA KULUNHALLINTA
ON VARMISTETTU KAHDEN TEKNOLOGIAN
SAUMATTOMALLA YHDISTELMÄLLÄ.

Vaaditko tuplasti etuja
lukitus- ja kulunhallintajärjestelmältäsi?

LENTOKENTILLÄ LIIKKUU TUHANSITTAIN MATKUSTAJIA JA TYÖNTEKIJÖITÄ, JOIDEN AJANTASAISISTA
KULKUOIKEUKSISTA ON HUOLEHDITTAVA – ABLOY PROTEC2 CLIQ TEKEE LENTOKENTÄN KULKUOIKEUKSIEN HALLINNOINNISTA VAIVATONTA JA AJANTASAISTA – SEKÄ PARANTAA TURVALLISUUTTA!

Hallitse kulkuoikeuksia
CLIQ Web Manager -etähallintaohjelmistolla — määrittele avainten voimassaoloajat ja aukaisu-oikeudet.

Tekemäsi kulkuoikeusmuutokset
on päivitettävissä kohteissa
olevissa seinä- ja mobiiliyksiköissä.

Päivitettyään kulkuoikeudet
seinä- tai mobiiliyksikössä
käyttäjä pääsee yhdellä avaimella
sinne minne kuuluukin.

TÄTÄ KAIKKEA ON ABLOY® PROTEC2 CLIQ
VARMISTETTU JA TURVALLINEN

Mekaanisen ja elektronisen teknologian yhdistelmän
ansiosta PROTEC2 CLIQ on tuplavarmistettu ja tuplaturvallinen. Avaimelle voidaan määrittää esimerkiksi
8 tunnin kulkuoikeus. Jos avain katoaa kulkuoikeuden
umpeuduttua, se ei ole enää turvallisuusriski.

KUSTANNUSTEHOKAS JA JOHDOTON

PROTEC2 CLIQ merkitsee keveämpiä elinkaarikustannuksia! Johdottomat, valmiiksi ohjelmoidut komponentit alentavat asennuskustannuksia. Myös uusien kohteiden ja lukkojen liittäminen järjestelmään on
kustannustehokasta, puhumattakaan jo olemassa
olevan järjestelmän päivittämisestä.

ETÄHALLITTAVA JA MUOKATTAVA

Selainpohjaisella CLIQ Web Manager -ohjelmistolla
voit muuttaa kulkuoikeuksia milloin vain ja
mistä vain – ilman että lukkojen luona tarvitsee käydä.

HELPPOKÄYTTÖINEN JA JOUSTAVA

Elektromekaanisen avainpesän käyttö on yhtä nopeaa
kuin mekaanisen. Avaimen LED-indikointi ja merkkiääni ilmoittavat lukon avautumisesta, mistä on hyötyä
etenkin meluisissa ympäristöissä. Yksittäisen käyttäjän
kannalta järjestelmä on vaivaton, sillä yhdellä ainoalla
symmetrisellä avaimella pääsee aina sinne minne on
tarkoituskin päästä. Hallinnoija puolestaan arvostaa
järjestelmän joustavuutta. Ja jos avain katoaa,
on avaimen poistaminen ja uuden avaimen luominen
vaivatonta.

AIKAAN SIDOTTU JA AUTOMAATTINEN

Helposti muokattavat kulkuoikeudet on sidottu
kelloon ja kalenteriin, jolloin kaikkien käyttäjäryhmien
kulkutarpeista voidaan huolehtia. Esimerkiksi siivoojat
pääsevät automaattisesti kiinteistöön vain sovittuina
aikoina. Koska jokainen avaimen käyttökerta rekisteröityy järjestelmään, ovat eri toimipaikkojen tapahtumat ja niiden ajankohdat aina nähtävissä CLIQ Web
Manager -ohjelmistossa.

TIETOTURVALLINEN JA PALVELEVA

Tietoliikenne on suojattu. Abloy vastaa tarvittavista
ohjelmisto- ja lukostopäivityksistä sekä palvelintilasta.

SKAALAUTUVA JA INTEGROITAVA

Tarvittaessa voimme yhdistää mekaanisen PROTEC2lukituksen PROTEC2 CLIQ -järjestelmään, jolloin järjestelmästäsi tulee juuri yrityksesi tai organisaatiosi
tarpeisiin sovitettu. Lisäksi PROTEC2 CLIQ on integroitavissa muihin sovelluksiisi Web Services -rajapinnan
kautta.

Katso CLIQ Web
Manager -ohjelmiston
esittelyvideo.

Tärkeät asiat on syytä
aina varmistaa.

TIETOLIIKENNETEKNOLOGIA ON STRATEGISESTI TÄRKEÄÄ – SIKSI SE ON SUOJATTAVA. LISÄKSI HUOLTOHENKILÖKUNNAN PÄÄSY MAANTIETEELLISESTI TOISISTAAN ETÄÄLLÄ OLEVIIN KOHTEISIIN ON TURVATTAVA. ETÄHALLINNOITAVAT ABLOY PROTEC2 CLIQ -RIIPPULUKOT KESTÄVÄT SÄÄSSÄ KUIN SÄÄSSÄ.
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ELEKTRONIIKAN JA MEKANIIKAN
ÄLYKÄS YHDISTELMÄ
ABLOY PROTEC2 CLIQ -järjestelmän pohjana on mekaaninen ABLOY PROTEC2 -avain ja avainpesän rakenne. Avainpesässä ja
avaimessa on patentilla suojattu, liikkuva elementti, jonka
ansiosta avainturvallisuus on entistä korkeampi. Rakenne on patentoitu vuoteen 2030 saakka.

Katso video uuden
PROTEC2 CLIQ-avaimen
ja sylinterin ominaisuuksista.

itä, että oikeat ihmiset
puoliset pysyvät ulkona?
Yhdistämällä PROTEC2 -avain ja avainpesän sekä älykkään, monipuolisesti muokattavan CLIQ-teknologian lukitusturvallisuutesi nousee aivan uudelle tasolle.

Saatavilla erillinen
paristonvaihtokansi,
jolloin RFID-tunniste
mahtuu avaimen sisälle.

ABLOY ACTIVE -ominaisuus
tuhoaa 99 % kaikista
haitallisista bakteereista

MEKAANINEN ABLOY® PROTEC2 -AVAIN JA -SYLINTERI
• Ainutlaatuinen levyhaittateknologia takaa
luotettavan toiminnan; ei jousia eikä tappeja
• Avaimen ja avainpesän patentti voimassa vuoteen
2030 asti
• Ylivertaiset sarjoitusmahdollisuudet: 1,97 miljardia
avainkombinaatiota
• Jokaiselle käyttäjälle riittää yksi ainut avain, joka käy kaikkiin ABLOY-lukkoihin
kuten avainpesiin, riippulukkoihin ja kalustelukkoihin kummin päin vain
• Toimii luotettavasti myös vaikeissa olosuhteissa

HALLINNOINTIA HELPOTTAVA
ABLOY® CLIQ WEB MANAGER
• Selainpohjainen työkalu lukoston ja avainten
kulkuoikeuksien etähallintaan
• Kulkuoikeuksien päivittäminen ei ole aikaan tai
paikkaan sidottu – hallinnoijan ja avaimen
käyttäjän ei tarvitse olla fyysisesti
samaan aikaan paikalla
• Kulkuoikeuksia on helppo muuttaa etänä

ELEKTRONINEN CLIQ-TEKNOLOGIA
• Erityisesti lukitusteollisuuden tarpeisiin suunniteltu teknologia
• CLIQ-teknologia mahdollistaa yksilölliset aikaan perustuvat kulkuoikeudet ja paristo johdottoman kellotoiminnan
sekä täsmällisen kulkurekisterin, josta näkee tapahtuman päivämäärän ja kellonajan
• Pariston vaihtoväli 20 vuotta
• CLIQ-teknologian avulla mekaanista järjestelmää voidaan laajentaa helposti ja kustannustehokkaasti
• Kun avain työnnetään lukkoon, merkkiääni ja LED-valo ilmoittavat onko henkilöllä oikeus sisäänpääsyyn
• CLIQ-teknologian ansiosta elektromekaanisen avainpesän käyttö on yhtä nopeaa kuin mekaanisen

Avaimeen sijoitettu paristo mahdollistaa joustavasti muunneltavat,
kelloon ja kalenteriin perustuvat kulkuoikeudet

Voimassa
klo 8.00

Voimassaolo
päättyy klo 16.00

ABLOY® PROTEC2 CLIQ -TUOTEPERHE
• Testattu ja patentoitu
EN 1303:2005 ja
EN 15684:2012
taso 6
• Kattava valikoima
ovisylintereitä,
kalustelukkoja,
avainsäilöjä ja
riippulukkoja

Oikeat sylinterit
jokaiseen oveen.

Kalustelukot joko
CLIQ-ominaisuudella tai mekaanisena ratkaisuna.

CLIQ-yhteensopivat avainsäilöt
turvallista reittiavainten säilytystä varten.

CLIQ-ominaisuuksilla
varustetut IP 68- ja
ATEX 2 -luokitellut
riippulukot koviin
olosuhteisiin.

Missä ympäristössä
oletkin.

Katso Helen Oy:n
käyttäjäkokemuksista
kertova esittelyvideo.

ENERGIAN JA VEDEN JAKELUUN LIITTYVÄ INFRASTRUKTUURI PITÄÄ YLLÄ ELÄMÄÄ. TURVALLINEN,
LUOTETTAVA JA ETÄHALLINNOITAVA ABLOY PROTEC2 CLIQ VARMISTAA PÄÄSYN HUOLTOKOHTEISIIN JA
PITÄÄ ASIATTOMAT ULKONA.

PEFC/02-31-151

ABLOY suojaa ihmisiä, omaisuutta sekä liiketoimintaa maalla, merellä ja ilmassa – olosuhteista
riippumatta.
ASSA ABLOY on maailman johtava oviympäristöratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen
turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien
avaamiseen ja sulkemiseen.

VALMISTAJA:

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 Joensuu
Puh. 020 599 2501
WWW.ABLOY.FI

3000 kpl

Lue lisää osoitteessa abloy.fi (ratkaisut > ABLOY PROTEC2 CLIQ)
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Katso PROTEC2 CLIQ -järjestelmän
esittelyvideo.

8807180

palkittua ja tuplavarmistettua
kulunhallintateknologiaa

PunaMusta Oy, Joensuu

Abloy Oy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja ja tuotteita. Kulloinkin tarjottavat ratkaisut ja tuotteet voivat tämän vuoksi poiketa markkinointimateriaalissa ilmoitetusta.

Parhaaksi

