Huolto- ja taloyhtiöt

Paranna avainsäilöSI
avainturvallisuutta

tuplavarmistettua kulunhallintaA

ABLOY PROTEC2 CLIQ
parantaa avainsäilösi
avainturvallisuutta ja
helpottaa hallinnointia
Seinään sijoitettu ABLOY® -avainsäilö on kätevä tapa säilyttää asuinkiinteistöjen, toimistorakennusten
tai vaikkapa tehtaiden reittiavaimia. Avainsäilön sisältämällä reittiavaimella esimerkiksi huoltomies pääsee
tarvitsemiinsa kohteisiin.
Tyypillisiä avainsäilöjen käyttäjiä ovat esimerkiksi kiinteistö- ja energiahuoltoyritykset, sähkö- ja puhelinlaitos
sekä palo- ja pelastustoimi. Säilöt on sarjoitettu avautumaan reittiavainta tarvitsevien organisaatioiden avaimilla
ja ne pidetään kiinteistön omasta sarjoituksesta erillään.

AVAINSÄILÖN lukitusjärjestelmä
ON ABLOY® PROTEC2 CLIQ
Etähallittava ABLOY® PROTEC2 CLIQ yhdistää mekaniikan ja elektroniikan hyvät puolet. ABLOY® PROTEC2
tuo huippuluokan mekaanista turvallisuutta ja elektronisen varmistuksen lisäksi CLIQ-teknologia tekee järjestelmän joustavaksi ja vaivattomaksi käyttää.
Kun liität ABLOY® PROTEC2 CLIQ -järjestelmän
ABLOY® -avainsäilöön, jää jokaisesta avauksesta aikajälki kulkurekisteriin. Lisäksi etähallinta mahdollistaa aikaan
sidottujen kulkuoikeuksien joustavat päivitykset sekä kadonneiden avainten poistamisen helposti.
Myös käyttäjän kannalta ABLOY® PROTEC2 CLIQ on
yksinkertainen, sillä yhdellä ainoalla avaimella pääsee aina
sinne minne tarvitseekin päästä.

Avainsäilöjen päivittäminen
ABLOY® PROTEC2 CLIQ -järjestelmään on helppoa, sillä vain avainpesä vaihdetaan – avainsäilöputkia ei tarvitse uusia!
Avainsäilöputkista on saatavana
erilaisia vaihtoehtoja.

Avainpesä

Avainsäilö

Hallitse kulkuoikeuksia CLIQ
Web Manager -etähallintaohjelmistolla – määrittele
avainten voimassaoloajat ja
aukaisuoikeudet.

Tekemäsi kulkuoikeusmuutokset lähetetään kohteissa oleviin seinä- tai mobiili
yksiköihin.

Päivitettyään kulkuoikeudet
seinä- tai mobiiliyksikössä
käyttäjä pääsee yhdellä
avaimella avainsäilöihin, joista
löytyy tarvittava reittiavain.

Huoltoyhtiön huoltokohde teollisuuskiinteistössä

Avainsäilön
avain

Huoltokohde

kulkuoikeus
ei kulkuoikeutta

Edut taloyhtiöille
Avainturvallisuus paranee, koska
reittiavainta ei anneta ulkopuoliselle työntekijälle pysyvästi ja jokaiseen ABLOY® PROTEC2 CLIQ
-lukolliseen avainsäilöön jää jälki
jokaisesta avauksesta. Lisäksi huoltomiehen ei tarvitse odottaa isännöitsijää päästäkseen sisälle
– turha odotusaika vähenee.

Edut huolto
yhtiöille
Yhdellä huoltomiehellä saattaa olla
100 huollettavaa kohdetta, joissa on
100 avainsäilöä, mutta vain yksi
avain. Kadonneesta avainnipusta
syntyvä riski pienenee ja henkilökohtaisesta ABLOY® PROTEC2 CLIQavaimesta pidetään parempaa huolta!

Reittiavain

ABLOY® PROTEC2
-avain

Reittiavain mahdollistaa
käyttäjälle reitin
tarpeellisiin tiloihin.
Muistathan tarkistaa myös reittiavaimen
avainjärjestelmän turvallisuuden.
Lisätietoa ABLOY® PROTEC2- ja muista
patentoiduista järjestelmistä saat osoitteesta abloy.fi ja
ABLOY® -valtuutetuista lukkoliikkeistä.

KTL1 ja teletilojen lukitus
Taloyhtiöiden teletiloissa – kuten talojakamoissa – on usean liittymänhaltijan
liittymiin kuuluvien johtojen kytkentäpaikkoja tai liittymiin kuuluvia laitteistoja.
Siksi teletilojen käyttö on sallittu vain alan ammattilaisille ja tilojen lukitus
suojaa perustuslain turvaamaa viestintäsalaisuutta. Rakennuksen omistajalla on vastuu yhteisten teknisten tilojen lukituksesta ja niiden tietoturvasta.
valtakunnalliset teleyritykset, Fk, stul, kiinteistöliitto ja isännöintiliitto ovat
sopineet yhteisestä teletilojen lukitussarjasta ktl1 ja päätyneet
ABLOY® prOteC2 CliQ –järjestelmään. uusi ktl1 on viestintäviraston
suosituksen mukainen tapa lukita kiinteistön teletilat.

Näin se toimii!
Teleurakoitsija avaa KTL1-järjestelmän ABLOY® PROTEC2 CLIQ -avaimella
seinään sijoitetun avainsäilön, johon on sijoitettu kiinteistön reittiavain.
Reittiavaimella kuljetaan talojakamolle saakka, jonka ovessa on jälleen
KTL1-avaimella avattava ABLOY® PROTEC2 CLIQ -lukko.
Urakoitsijoiden käyttämissä ABLOY® PROTEC2 CLIQ -avaimissa on kerrallaan
kuukauden mittainen käyttöaika. Sen kuluessa on avain käytettävä etäohjelmointilaitteessa, joka lukee avaimen kulkurekisterin tietokantaan sekä antaa
automaattisesti uuden toiminta-ajan. Hallinnoija voi muuttaa kulkuoikeuksia
joustavasti – muutokset astuvat voimaan kun käyttäjä seuraavan kerran päivittää avaimensa. Avaimen kadotessa käyttöoikeuksia ei uusita eikä avain
toimi käyttöajan umpeuduttua. Turvallisuustaso palautuu ilman, että kukaan
kävisi ohjelmoimassa lukkoja uudelleen!

www.abloy.fi

Etelä-Suomi
Abloy Oy
Lars Sonckin kaari 12
02600 ESPOO
puh. 020 599 4200
fax 020 599 4377

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Hatanpään valtatie 26
33100 TAMPERE
puh. 020 599 3111

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax 020 599 2209

Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä.
ASSA ABLOY on maailman johtava oviympäristöratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien avaamiseen ja sulkemiseen.
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Lisäksi järjestelmän automatisoidut toiminnot tekevät keskitetyn, koko
Suomen alueella toimivan avainten kulkuoikeuksien etähallinnoinnin
helpoksi.

