NAJMOCNIEJSZE OGNIWO
KŁÓDKI ABLOY®

An ASSA ABLOY Group brand

”Co mogłoby się stać,
gdyby w Twoim systemie
zabezpieczeń była luka?”

BEZPIECZEŃSTWO
TO KLUCZ
DO SUKCESU
Bezpieczeństwo to priorytet zarówno
w odniesieniu do działalności państwa,
firmy, organizacji czy osoby prywatnej.
Przestępstwa, rozboje oraz zakłócenia procesów przekazu informacji,
produkcji i dystrybucji zdarzają się coraz częściej. Warto więc zadbać
o to, by nasz system zabezpieczeń był szczelny. Dzięki temu będziemy
mogli skoncentrować się na tym, co dla nas ważne, bez powodów
do niepokoju o nasze bezpieczeństwo.

„Niezawodne, wytrzymałe i oferujące wysoki poziom zabezpieczenia,

dzięki unikalnemu cylindrowi dyskowemu – kłódki Abloy® zaspokajają nasze potrzeby i spisują się
bardzo dobrze w ekstremalnych warunkach pogodowych od wschodniego do zachodniego wybrzeża.”
Chris Cooper, Centralne Biuro Bezpieczeństwa, TELUS (Kanada)

„Dostarczone nam kłódki są lepsze niż się spodziewaliśmy

dzięki ich odporności, wytrzymałości i możliwości zaprojektowania całego systemu zabezpieczeń.
Są idealną odpowiedzią na warunki klimatyczne panujące na Wyspach Kanaryjskich: sól morską,
wilgotność i wysokie temperatury.”
Koncern energetyczny ENDESA (Hiszpania)

Niezawodność użytkowa unikalnego
mechanizmu cylindra dyskowego Abloy
została przetestowana zarówno
w laboratorium, jak i w wymagających
lokalizacjach na całym świecie.

JEDEN KLUCZ
OTWIERA
WSZYSTKIE ZAMKI
Dzięki opatentowanemu mechanizmowi cylindra
dyskowego, kłódki ABLOY® różnych rozmiarów mogą
- jeśli to konieczne, stanowić część jednego systemu
zamknięć i być otwierane jednym kluczem.
Umożliwia to budowanie kompleksowych
rozwiązań. Klucz otwierający kłódki może
też być wykorzystany do otwierania drzwi,
zamków meblowych czy szafek. Daje
to możliwość znacznego ograniczenia
zarówno liczby niezbędnych kluczy,
jak również związanych z tym kosztów.

DODATKOWE KORZYŚCI
WYNIKAJĄCE Z WYBORU
TECHNOLOGII ABLOY
W systemie ABLQY® PROTEC2 CLIQ
w rejestrze dostępu zapisywany jest zarówno
klucz wykorzystywany do każdego otwarcia,
jak i godzina jego użycia. System jest
skonstruowany tak, że z każdego miejsca
na świecie można nim administrować
w czasie rzeczywistym, programować
klucze i wprowadzać zmiany praw dostępu.
W razie zgubienia klucza nie ma potrzeby
wymiany wkładek, ponieważ zgubiony
klucz można łatwo dezaktywować w razie
kradzieży lub aktywować, kiedy zostanie
znaleziony.

System klucza generalnego Abloy oferuje
do 1,97 miliarda kombinacji. Oznacza
to, że wszyscy mieszkańcy Europy i obu
Ameryk mogliby otrzymać unikalny klucz
Abloy z indywidualnymi prawami dostępu.

NAJWYŻSZA
ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI
POGODOWE
Nowa linia kłódek SUPER WEATHER PROOF (SWP)
to doskonały przykład aktywnego współdziałania firmy
Abloy ze swoimi klientami.
Linia produktów SWP, opracowana w odpowiedzi na informacje płynące od klientów,
została zaprojektowana z myślą o sytuacjach, gdzie kłódki muszą wytrzymać
ekstremalne zimno czy nadmierne zapylenie, czyli wszędzie tam gdzie tradycyjne
rozwiązania się nie sprawdzają. Kłódki SWP charakteryzują się wyjątkowo szczelną
konstrukcją dzięki zastosowaniu doszczelnienia kabłąka jak i samego cylindra.
Kłódki przewyższają wymagania normy IP68 dotyczące odporności na wnikanie
pyłu oraz stałe oddziaływanie wody.
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Kłódki SWP mogą również stanowić część systemu ABLOY® PROTEC2
CLIQ. Rozwiązanie to jest idealnie dopasowane do zastosowań
na dużą skalę, wymagających z jednej strony ścisłego nadzoru dostępu,
a z drugiej – możliwością elastycznego zarządzania systemem.

Standardowe kłódki ABLOY® dostępne są
w kilku klasach bezpieczeństwa, które odpowiadają
różnym standardom.

Kłódki serii SWP oraz SWP CLIQ
dostępne są w klasach od 2-6.
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Najmocniejsza kłódka
na rynku
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Do zastosowań gdzie wymagany jest najwyższy poziom
zabezpieczenia. Korpus z utwardzanej stali z ochrona kabłąka
oraz cylindrem montowanym od góry zapewniają najwyższy
poziom ochrony. Typowym zastosowaniem są kontenery,
wagony kolejowe, ciężarówki, ciężkie drzwi przesuwne oraz
aplikacje wojskowe.
Kłódka PL362 wyposażona jest w kabłąk o średnicy 15 mm
ze stali utwardzanej z dodatkiem boru.

Kłódki Abloy® Klasy 6 spełniają wymagania następujących norm: EN12320 Klasy 6 (europejska), SSFN014 Klasy 5 (skandynawska)

pl350
Super wytrzymała kłódka
do wymagających zastosowań
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Korpus z utwardzanej stali zapewnia mocną
ochronę dla aplikacji wymagających dobrego
zabezpieczenia takich jak kontenery, wagony
kolejowe, ciężarówki i magazyny.
Kłódka PL350 wyposażona jest w kabłąk
o średnicy 14 mm ze stali utwardzanej
z dodatkiem boru.

Kłódki Abloy® Klasy 5 spełniają wymagania następujących norm: EN12320 Klasy 5 (europejska), SSFN014 Klasy 4 (skandynawska)

pl342
Mocna kłódka ze stalowym utwardzanym
korpusem i zabezpieczonym kabłąkiem
Wydłużony korpus ze stali hartowanej otaczający kabłąk
sprawia, że k łódka ta oprze się próbom przecinania i innym
atakom fizycznym. Nadaje się do ciężkich drzwi przesuwnych,
wagonów kolejowych, ciężarówek i magazynów.
Kłódka PL342 wyposażona jest w kabłąk o średnicy 10 mm
ze stali utwardzanej z dodatkiem boru.
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Bardzo mocna kłódka do zastosowań, w których wymagana jest wysoka
ochrona. Idealne dla maszyn budowlanych, przyczep do ciągników
i rozproszonych magazynów, samochodów ciężarowych, do silosów,
rolet antywłamaniowych, motocykli. Korpus ze stali hartowanej sprawia
że jest ona bardzo odporna na wszelkiego rodzaju ataki fizyczne.
Kłódka PL340 wyposażona jest w kabłąk o średnicy 10 mm ze stali
utwardzanej z dodatkiem boru.

Kłódki Abloy® Klasy 4 spełniają wymagania następujących norm: EN12320 Klasy 4 (europejska), SSFN014 Klasy 3 (skandynawska)

pl341
Mocna kłódka z mosiężnym korpusem
w wykończeniu chromowanym
Silna kłódka do drzwi, okien i bram magazynów, przyczep,
krat ochronnych, szafek, łodzi i podobnych zastosowań.
Kłódka PL341 wyposażona jest w kabłąk o średnicy 10 mm
ze stali utwardzanej z dodatkiem boru.
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w wykończeniu chromowanym
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Uniwersalne kłódki o wytrzymałej konstrukcji do drzwi, bram, motocykli,
przyczep i podobnych zastosowań.
Kłódka PL330 wyposażona jest w kabłąk o średnicy 8 mm ze stali utwardzanej z dodatkiem
boru. Dostępne są również wersje z nieiskrzącymi kabłąkami mosiężnymi lub ze stali
nierdzewnej. PL330/100 nie została przebadana na klasę odporności na atak.

Kłódki Abloy® Klasy 3 spełniają wymagania następujących norm: EN12320 Klasy 3 (europejska), SSFN014 Klasy 2 (skandynawska)

pl320
Mosiężna kłódka w wykończeniu
chromowanym do codziennego użytku
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Uniwersalna kłódka idealna do kas, skrzynek narzędziowych,
magazynków, maszyn lekkich i szafek. Kłódka PL320/50
nie została przebadana na klasę odporności na atak.

Kłódki Abloy® Klasy 2 spełniają wymagania następujących norm: EN12320 Klasy 2 (europejska), SSFN014 Klasy 1 (skandynawska)

RÓŻNORODNE OPCJE
ZABEZPIECZEŃ
Abloy oferuje szeroki wybór systemów kluczy,
z których możesz wybrać ten, który najbardziej pasuje
do Twoich potrzeb.

abloy® Classic

abloy® Sentry

abloy® protec2

Oryginalny system klucza ABLOY®.
Ekonomiczne rozwiązanie
do podstawowych zabezpieczeń.

ABLOY®Abloy Sentry
to profesjonalne rozwiązanie,
zaprojektowane z myślą
o bezpieczeństwie sprzętu i zamków
w meblach biurowych. Chroniony
patentem symetryczny metalowy
klucz oferuje najlepszą z dostępnych
metod zabezpieczenia sieci
komunikacyjnych, energetycznych
czy wodociągowych. Jest również
używany do zabezpieczenia
urządzeń automatycznych, gablot,
szaf, skrzyń i pojazdów.

ABLOY® PROTEC2
to kompleksowe rozwiązanie
z zakresu zabezpieczeń budynków
dla korporacji i organizacji.
Jest to rozwiązanie o wysokim
poziomie bezpieczeństwa,
wykorzystujące solidny symetryczny
klucz metalowy, przeznaczony
do intensywnego użytku. Nowy,
opatentowany element ruchomy
w każdym kluczu zapewnia
najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Możliwości dostosowania,
jakie oferują systemy ABLOY®
PROTEC2 są niedoścignione.

abloy® protec2
cliq
Systemy ABLOY® PROTEC2
mogą być rozszerzone przez
dodanie elementów CliQ,
gdzie niektóre lub wszystkie zamki
w systemie są elektromechaniczne.
Systemy ABLOY® PROTEC2
CLIQ zachowują zapis zdarzeń
dla wszystkich wejść, a klucze,
cylindry czy prawa dostępu
mogą być zarządzane
z dowolnej lokalizacji za pomocą
oprogramowania on-line.

Your local Abloy® contact:

www.abloy.pl

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O. Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209

ABLOY Poland
ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Tel.: (+48 22) 751-53-54, (+48 22) 751-40-25
Fax: (+48 22) 751-53-56, (+48 22) 751-19-09
abloy@abloy.pl

An ASSA ABLOY Group brand
Abloy Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world’s leading developer of products in the field of electromechanical locking technology.
ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

