PROTEC2 CLIQ®
Avainsäilöt

PROTEC2 CLIQ® parantaa
avainsäilösi avainturvallisuutta
ja helpottaa hallinnointia
Seinään sijoitettu ABLOY-avainsäilö on turvallinen ja kätevä tapa

Tyypillisiä avainsäilöjen käyttäjiä ovat esimerkiksi kiinteistö- ja

säilyttää asuinkiinteistöjen, toimistorakennusten tai vaikkapa

energiahuoltoyritykset, sähkö- ja puhelinlaitos sekä palo- ja

tehtaiden reittiavaimia. Avainsäilön sisältämällä reittiavaimella

pelastustoimi. Säilöt on sarjoitettu avautumaan reittiavainta

esimerkiksi huoltomies pääsee tarvitsemiinsa kohteisiin. Mutta

tarvitsevien organisaatioiden avaimilla ja ne pidetään kiinteistön

vain sinne – ei minnekään muualle!

omasta sarjoituksesta erillään.

HUOLTOYHTIÖN HUOLTOKOHDE
TEOLLISUUSKIINTEISTÖSSÄ
Avainsäilön
avain

HUOLTOKOHDE

kulkuoikeus
ei kulkuoikeutta

EDUT TALOYHTIÖILLE
Avainturvallisuus paranee, koska
reittiavainta ei anneta ulkopuoliselle
työntekijälle pysyvästi. Lisäksi

AVAINSÄILÖN LUKITUSJÄRJESTELMÄ ON
PROTEC2 CLIQ

Avainsäilöjen päivittäminen PROTEC CLIQ -järjestelmään

isännöitsijää päästäkseen sisälle

on helppoa, sillä vain avainpesä vaihdetaan – avainsäilö-

– turha odotusaika vähenee.

Etähallittava PROTEC2 CLIQ yhdistää mekaniikan ja elekroniikan

erilaisia vaihtoehtoja.

Reittiavain

huoltomiehen ei tarvitse odottaa
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putkia ei tarvitse uusia! Avainsäilöputkista on saatavana

EDUT HUOLTOYHTIÖILLE

hyvät puolet. ABLOY® PROTEC tuo huippuluokan mekaanista
turvallisuutta ja elektronisen varmistuksen lisäksi CLIQ-teknologia tekee järjestelmän joustavaksi ja vaivattomaksi käyttää.

Avainpesä

Yhdellä huoltomiehellä saattaa olla 100

Kulkuoikeudet on sidottu aikaan ja avain voi olla voimassa

ja pölysuoja

huollettavaa kohdetta, joissa on 100

esimerkiksi päivän, viikon tai kuukauden kerrallaan. Tämän

avainsäilöä, mutta vain yksi avain.

jälkeen käyttäjä käy lataamassa lisää kulkuoikeutta seinä- tai

Kadonneesta avainnipusta syntyvä

mobiiliyksiköstä. Toiminto voidaan automatisoida!

riski pienenee!

ABLOY® PROTEC
-avain

Reittiavaimella pääsee
liikkumaan vain käyttäjälle
tarpeellisissa tiloissa.

Muistathan tarkistaa myös reittiavaimen avainjärjestelmän
turvallisuuden. Lisätietoa ABLOY® PROTEC- ja muista
patentoiduista järjestelmistä saat osoitteesta abloy.fi ja
ABLOY-valtuutetuista lukkoliikkeistä.

Jokainen avaimen käyttökerta tallentuu kulkurekisteriin, josta
näkyy missä ja milloin avainta on käytetty. Lisäksi kadonneen

Avainsäilöputki

avaimen poisto ja uuden avaimen lisääminen järjestelmään on
etähallinnan ansiosta tehty vaivattomaksi, eikä avainsäilöjä

KTL1E ja teletilojen lukitus

tarvitse sarjoittaa uudelleen. Myös käyttäjän kannalta
PROTEC CLIQ on yksinkertainen, sillä yhdellä ainoalla
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avaimella pääsee aina sinne minne tarvitseekin päästä.

NÄIN SE TOIMII!
Teleurakoitsija avaa KTL1E-järjestelmän PROTEC CLIQ
-avaimella seinään sijoitetun avainsäilön, johon on
sijoitettu kiinteistön reittiavain. Reittiavaimella kuljetaan
talojakamolle saakka, jonka ovessa on jälleen KTL1E
-avaimella avattava PROTEC CLIQ -lukko.
Urakoitsijoiden käyttämissä PROTEC CLIQ -avaimissa on

Taloyhtiöiden teletiloissa – kuten talojakamoissa

kerrallaan kuukauden mittainen käyttöaika. Sen kuluessa

– on usean liittymänhaltijan liittymiin kuuluvien

on avain käytettävä etäohjelmointilaitteessa, joka

johtojen kytkentäpaikkoja tai liittymiin kuuluvia

lukee avaimen kulkurekisterin tietokantaan sekä antaa

laitteistoja. Siksi teletilojen käyttö on sallittu

automaattisesti uuden toiminta-ajan. Siksi hallinnoija

vain alan ammattilaisille ja tilojen lukitus suojaa

voi muuttaa kulkuoikeuksia joustavasti – muutokset

perustuslain turvaamaa viestintäsalaisuutta.

astuvat voimaan kun käyttäjä seuraavan kerran päivittää

Rakennuksen omistajalla on vastuu yhteisten

avaimensa. Avaimen kadotessa käyttöoikeuksia ei

teknisten tilojen lukituksesta ja niiden tietoturvasta.

uusita eikä avain toimi käyttöajan umpeuduttua.
Turvallisuustaso palautuu ilman, että kukaan kävisi

Valtakunnalliset teleyritykset, FA, STUL, Kiinteistö-

ohjelmoimassa lukkoja uudelleen!

liitto ja Isännöintiliitto ovat sopineet yhteisestä
Hallitse kulkuoikeuksia CLIQ® Web

Tekemäsi kulkuoikeus-muutokset

Päivitettyään kulkuoikeudet seinä-

teletilojen lukitussarjasta KTL1E ja päätyneet

Lisäksi järjestelmän automatisoidut toiminnot tekevät

Manager -etähallintaohjelmistolla

on päivitettävissä kohteissa olevissa

tai mobiiliyksikössä käyttäjä pääsee

PROTEC CLIQ –järjestelmään. Uusi KTL1E on

keskitetyn, koko Suomen alueella toimivan avainten

– määrittele avainten voimassaoloajat

seinä- tai mobiiliyksiköissä.

yhdellä avaimella avainsäilöihin,

Viestintäviraston suosituksen mukainen tapa

kulkuoikeuksien etähallinnoinnin helpoksi.

joista löytyy tarvittava reittiavain.

lukita kiinteistön teletilat.

ja aukaisu-oikeudet.

2

3

8807192 | 4/2020
ABLOY on turvallisuuden ja lukituksen
suunnannäyttäjä, jonka tavoitteena
on lisätä luottamusta maailmassa.
Yhdistämällä digitaalisen ja
mekaanisen osaamisensa Abloy Oy
kehittää nykyaikaisia, alan johtavia
turvallisuusratkaisuja ihmisten,
omaisuuden ja liiketoiminnan
suojaamiseksi. Abloy on osa ASSA ABLOY
-konsernia, joka on maailman johtava
kulkuratkaisujen toimittaja. Autamme
päivittäin miljardeja ihmisiä kokemaan
avoimempaa maailmaa.

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 Joensuu
Puh. 020 599 2501
Abloy.fi

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä.
Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:lla tai kolmannella
osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja,
tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja ilman
erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN ”SELLAISENA KUIN SE
ON” ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJA, HILJAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA.”

