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TÄIUSLIK LUKUSTUSLAHENDUS

ABLOY® PROTEC2  on ABLOY® 
ainulaadse pöörlevate ketasmuukidega 
võtmepesamehhanismi arenduse kõige 
uuem verstapost, mis pakub võrratuid 
turvalisuse omadusi ja eeliseid.



PROFESSIONAALSED LAHENDUSED ÜLIMALT 
KÕRGETEKS TURVALISUSVAJADUSTEKS

Maailm on vastamisi kõikvõimalike suurenevate turvalisusriskidega. Meie eesmärk on vähendada neid riske 
ja pakkuda 21. sajandi nõuetele vastavaid täiuslikke lukustuslahendusi. ABLOY® PROTEC2 on selle pideva 
teekonna järjekordne verstapost.
 
ABLOY® lukukorpuseid ja võtmepesasid kasutatakse kogu maailmas kõrget turvalisust vajavates rakendustes. 
Need on tuntud kui maailma tippklassi turvalisusega lukustussüsteemid, mida kasutavad laialdaselt nii era-, äri- 
kui riigisektori lõppkasutajad, kes nõuavad ülimalt kõrget turvalisust.
Turvalisuslahendused võivad olla erinevad vastavalt valduste suurusele ja kasutusotstarbele. Kuid vajadus 
kõrge turvalisusega süsteemide järele on üleüldine. Kogu maailm on näiteks sõltuv vee-, elektri- ja 
andmesidesüsteemidest. Nende rajatiste turvalisus on meie heaolu jaoks ülimalt oluline ja seetõttu on nende 
kaitse elulise tähtsusega. 

Üha enam rakendusi peavad suutma pakkuda oma teenuseid kogu ööpäeva jooksul. Iga vandalismi või 
kuritegevuse tagajärjel tekkinud teenuse seisak või katkestus võib mõjuda hävitavalt rajatise või ettevõtte 
turvalisusele, tervishoiule, majandusele ja mainele. Ohutuse, turvalisuse ja mugavuse ühildamine on raske 
ülesanne, kuid lukustussüsteemi kvaliteet, disain ja otstarbekus peavad neid nõudeid täitma.

Turvalisuse riskid muutuvad, seega peavad muutuma ka lahendused.  ABLOY® ulatuslikud ja asjatundlikud 
kõrge turvalisusega lukustussüsteemide kogemused võimaldavad pakkuda ülimalt turvalisi ja teile kohandatud 
lahendusi.

Turvalisus igal viisil 
 
ABLOY® PROTEC2 lukustussüsteemis saab erinevaid tooteid viia samasse peavõtmesüsteemi ja seega saab 
kõiki tooteid kasutada vaid ühe võtmega. See lihtsustab teie lukustussüsteemi ja võtmete haldust. Võimalused 
on väga laiad, 1,97 miljardit erinevat võtmekombinatsiooni võimaldab luua ulatuslikke peavõtmesüsteeme, mis 
täidavad täpselt teie tehnilisi nõudeid.

ABLOY® PROTEC2 on tänu oma ehitusele ja tootmistäpsusele väga vastupidav ja pikaealine. Ainulaadne ja 
patenteeritud pöörlevate ketasmuukide tehnoloogia võimaldab sujuvat ja töökindlat kasutatavust ka äärmuslikes 
keskkondades.

ABLOY® PROTEC2 on ühildatav elektromehaanilise CLIQ-tehnoloogiaga. See elektromehaaniline süsteem on 
nutikas ja ülimalt kohandatav. Süsteem võimaldab paindlikku ja turvalist läbipääsu juhtimist, sealhulgas valduste 
kasutamise ajalist piiramist. Võtme kadumise või varguse korral on lihtne see elektrooniliselt kõrvaldada. Nii 
võtmepesad kui võtmed salvestavad kõik kasutuskorrad – nii lubatud, kui ka keelatud avamiskatsed. 







Võtmete ja võtmepesade PATENTEERITUD 
omadused tagavad, et paigaldatud 
lukustustooted on kaitstud paljudeks 
aastateks. ABLOY® PROTEC2 üle-
maailmsed patendid kehtivad aastani 2031.

ABLOY® PROTEC2 TURVALISUSE taset 
on suurendatud veelgi pööramispiiraja ja 
võtme uue kujundusega. Patenteeritud 
pööramispiiraja ehitus nõuab võtme 
liikuva elemendi võtmepesasse 
sobitumist, mis raskendab võtmete 
lubamatut kopeerimist ja suurendab sellega 
turvalisuse taset.

ASJATUNDLIK ehitus teeb ABLOY® 
PROTEC2 võtmepesad peaaegu 
muukimis- ja lahtipõrutamiskindlateks. 
DBS (Disc Blocking System) on 
patenteeritud omadus, mis hoiab ära 
ketaste muukimise võimaluse.

SUUREPÄRANE peavõtmete kasutamise 
omadus põhineb ulatuslikul arvul 
erinevatel võtmekombinatsioonidel.
ABLOY® PROTEC2 lukustussüsteemis 
saab erinevaid tooteid viia samasse 
peavõtmesüsteemi ja kasutada kõiki tooteid 
vaid ühe võtmega.

KÕRGETASEMELINE ABLOY® 
tarkvara on kasutajasõbralik tööriist 
lukustussüsteemi lihtsaks haldamiseks. 

ABLOY® PROTEC2 ULATUSLIK 
TOOTEVALIK võimaldab turvata 
mitmesuguseid rakendusi alates ustest 
ning lõpetades tööstuslike rakenduste ja 
seadmetega.

ABLOY® PROTEC2 pakub globaalset 
lahendust. Tooted on kujundatud TÄITMA 
ja ÜLETAMA mitmete rahvusvaheliste, 
riiklike ja kliendipõhiste STANDARDITE  
nõudeid.

ASJALIKULT kavandatud peavõtmesüsteemi 
on võimalik ühildada mitmetasemeliste 
süsteemidega, kus igal kasutajagrupil on 
erinevad ainulaadsed juurdepääsuõigused.

LAIENDATAVAID lukustussüsteeme saab 
kujundada suurte ja ulatuslike rajatiste 
haldamiseks.

TÄIUSTATAV süsteem võimaldab 
ühendada mehaanilist peavõtmesüsteemi 
elektromehaaniliste omadustega.

ÜLIMALT KÕRGEID turvalisuse omadusi 
saab veelgi rikastada, kui ühildada 
mehaaniline ABLOY® PROTEC2 
peavõtmesüsteem nutika CLIQ-
tehnoloogiaga, et kasutada korraga 
mehaanilist ja elektroonilist tuvastamist. 
Andmeside on krüpteeritud. Võtmepesad 
ja võtmed salvestavad nende kasutuse ja ka 
lubamatu avamiskatse. Juurdepääsuõiguste 
lisamine ja kustutamine on lihtne, paindlik 
ja turvaline.

VASTUPIDAV vedrudeta ja tihvtideta ehitus 
tagab TÖÖKINDLA toimimise ka rasketes 
tingimustes.

PIKAEALISUST suurendab veelgi uus 
patenteeritud omadus AWS (Anti Wear 
System). Suuremat kulumiskindlust tagav 
omadus pikendab ABLOY® PROTEC2 
lukustuse kasutusaega isegi suure kasutus-
koormusega rakendustes.

ABLOY® PROTEC2 võtmetoorikute 
PIIRATUD levitamine ning erinevate 
turvalisuse tasemete ja profiilide kasutamine 
tagab täpselt teie vajadustele kohandatud 
kõige kõrgemal tasemel lukustuse. 



ÜKS SISU, LAI TOOTEVALIK
ABLOY® PROTEC2 täidab ja ületab mitmeid rahvusvahelisi, riiklikke ja kliendipõhiseid standardeid ning 
nõudeid. Laia tootevalikuga ABLOY® PROTEC2 pakub globaalset lahendust.

Samas kui võtmepesa sisu jääb samaks, võimaldab muudetav väliskest täita erinevate rakenduste nõudeid.

Ülim kvaliteet ülimate nõudmiste täitmiseks
ABLOY® lukukorpuseid ja võtmepesasid valitakse kogu maailmas kõige enam turvalisust ja kaitset nõud-
vatele ehitistele, nii maal kui merel, külmas ja kuumas kliimas. ABLOY® tooted on kogu maailma loen-
damatute ärirakenduste jaoks esimene valik.

Meie kliendid usaldavad meid.
ABLOY professionaalseid kõrge turvalisusega 
lahendusi kasutatakse kogu maailmas:

Riiklikes ja ametkondlikes rakendustes
Kommunaalehitistes
Telekommunikatsiooni rakendustes
Tööstusettevõtetes
Hariduses
Tervishoius
Muuseumites ja muinsuskaitses
Ettevõtterakendustes
Transpordis
Ja paljudes muudes kohtades





Abloy Oy on juhtiv lukkude, lukustussüsteemide ja ehitussuluste tootja ning peamine elektromehaanilise lukutehnoloogia valdkonna toodete väljatöötaja maailmas. Kontsern ASSA ABLOY on lukkude 
ja nendega seonduvate toodete ülemaailmselt juhtivaks tootjaks ning tarnijaks, kes on eesmärgiks seadnud täita lõpptarbija soovid turvalisuse, ohutuse ja mugavuse tagamisel.
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ABLOY - TURVALISUSE SÜMBOL
Meil on  rohkem kui 100 aastane kogemus turvaliste lukustustoodete tootmise 
valdkonnas. Alates selle leiutamisest, on ABLOY® olnud lukustustööstuse kõrgeim tase. 

Abloy liikumapanevaks jõuks on pühendumus pakkuda kogu maailmale kõikvõimalikele 
rakendustele usaldusväärset teenust koos väga kvaliteetsete toodetega. ABLOY® tooted 
on pideva uurimise, arendamise ja katsetamise ning klientide kõrgete turvalisusnõuete 
mõistmise ja lahendamise tulemus.

Abloy Oy-l on ülemaailmne müügi- ja edasimüügiüksuste võrk. Neil on rikkalik 
ABLOY® toodete oskusteave ja nad pakuvad teile parimat teenust ja asjatundlikkust.

Pöörduge julgesti meie poole. Meie asjatundlik meeskond on valmis teid aitama.

Kõiki ABLOY® võtmepesatooteid kavandatakse ja toodetakse Soomes.

Abloy Oy Eesti Filiaal 
Pärnu mnt 139f 
11317, Tallinn 
Tel +372 650 4590
Faks +372 650 4591
www.abloy.ee


