Nowa generacja bezpieczeñstwa

ABLOY® PROTEC jest kulminacj¹ ponad
90-cio letniego wiatowego dowiadczenia
fiñskiej firmy ABLOY OY w rozwoju
i produkcji cylindrów dyskowych
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Nowa generacja cylindrów dyskowych ABLOY
Unikalny, opatentowany system dysków obrotowych zastosowany w cylindrach ABLOY® PROTEC
sprawia, i¿ praktycznie s¹ one nie do otwarcia ( bez oryginalnego klucza). Klucze i dyski
wspó³pracuj¹ wed³ug nowej zasady, gdzie naciêcia s¹ wykonane w dwóch ró¿nych p³aszczyznach
promieni. Dodatkowym zabezpieczeniem jest zwrotna blokada dysków w pozycji 90 stopni (DBS),
uniemo¿liwiaj¹ca manipulacjê jeli naciêcia na kluczu i cylindrze nie s¹ identyczne.
Cylinder ABLOY® PROTEC nie tylko spe³nia ale tak¿e przewy¿sza miêdzynarodowe wymagania
w zakresie najwy¿szego poziomu bezpieczeñstwa w³¹cznie z norm¹ UL 437 i EN 1303.
Prawie dwa miliardy ró¿nych kombinacji klucza umo¿liwia tworzenie najbardziej skomplikowanych
systemów Master Key wymagaj¹cych niezwykle precyzyjnych specyfikacji.
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Nowy mechanizm cylindra
ABLOY® PROTEC sprawia,
i¿ s¹ one praktycznie nie do
otwarcia (bez oryginalnego klucza)
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Nadzwyczajne mo¿liwoci
tworzenia systemów
Master Key

Jednolite, trwa³e i niezawodne dzia³anie
cylindra jest odporne na dzia³anie
szkodliwych czynników
(zanieczyszczenia) i zamarzniêcie

DBS powstrzymuje ka¿d¹
próbê manipulowania poszczególnymi dyskami cylindra poprzez zblokowanie dysków w jedn¹ ca³oæ.

DBS jest zarejestrowanym prawnie znakiem handlowym firmy Abloy Oy.
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Najwy¿szy poziom fizycznej ochrony dla
zastosowañ zabezpieczeniowych
ABLOY® PROTEC to nowa technologia cylindrów na najwy¿szym poziomie bezpieczeñstwa .
ABLOY® PROTEC jest wynikiem ponad 90-cio letniego dowiadczenia firmy ABLOY OY
w produkcji unikalnych systemów obrotowych cylindrów dyskowych.

cis³a kontrola klucza,
wykonywanie duplikatu kluczu
wy³¹cznie za okazaniem karty
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Docinanie kluczy odbywa siê
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maszynach do docinania kluczy
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Unikalny, opatentowany system naciêæ na kluczach w p³aszczyznach dwóch promieni (2R
system) jest gwarancj¹ docinania kluczy wy³¹cznie na specjalistycznych maszynach do docinania kluczy ABLOY®.

2R jest zarejestrowanym prawnie znakiem handlowym firmy Abloy Oy.

Rozwi¹zania we wszystkich standardach
Wyj¹tkowe mo¿liwoci budowy najbardziej skomplikowanych systemów Master Key
oraz wietny lokalny serwis i wsparcie techniczne Autoryzowanych Dystrybutorów ABLOY®
czyni¹ z ABLOY® PROTEC idealne rozwi¹zanie dla szpitali, uczelni oraz wielkich przemys³owych,
publicznych i rz¹dowych kompleksów. Istnieje mo¿liwoæ dostaw cylindrów na wymianê i do
przebudowy starych systemów do wszystkich praktycznie standardów wiatowych.
Cylindry DIN

Cylindry ANSI

Cylindry Skandynawskie

Owalne cylindry
Australijskie

Zamki Tubular

Cylindry fiñskie

Owalne cylindry
brytyjskie

Kompletna gama produktów
ABLOY® PROTEC oferuje szeroki zakres produktów o wysokim poziomie bezpieczeñstwa 
cylindry, zamki elektryczne, przemys³owe, depozyty kluczy i k³ódki.
W idealnym uk³adzie jeden klucz daje dostêp do wszystkich drzwi. To doskona³e rozwi¹zanie
pozwala na zastosowanie wielu typów zamków, a nawet k³ódek i zamków meblowych dzia³aj¹cych
w tym samym systemie Master Key z zastrze¿onym profilem klucza.
Cylindry do
zamków

Zamki przemys³owe

Zamki meblowe

Zamki
z mikroprze³¹cznikiem

K³ódki

Depozyty kluczy

Zamki klamkowe

Bezpieczeñstwo klucza
Mechanizm cylindrów ABLOY® PROTEC, kszta³t i budowa klucza oraz sama surówka kluczy
s¹ zabezpieczone szeregiem patentów zg³oszonych na wszystkich kontynentach.
Aby wyjæ naprzeciw surowym wymaganiom klientów ABLOY® PROTEC oferuje ca³y szereg
odmian profili klucza, których kontrola procesu kopiowania i dystrybucji odbywaæ siê mo¿e
na ró¿nych poziomach bezpieczeñstwa. Klucze ABLOY® PROTEC s¹ wykonywane za
pomoc¹ specjalnych maszyn a kopiowanie kluczy jest zawsze cile kontrolowane.
Dziêki ogromnej liczbie ró¿nych, mo¿liwych kombinacji kluczy ABLOY® PROTEC,
poziom bezpieczeñstwa systemów i indywidualnych cylindrów jest o wiele wy¿szy od innych,
konkurencyjnych rozwi¹zañ.
Poziom kontroli klucza zastrze¿ony na poziomie klienta
W szczególnych przypadkach mo¿liwe jest zastrze¿enie
wy³¹cznego profilu klucza dla danego klienta. Wykonywanie
duplikatów takich kluczy mo¿e byæ kontrolowane zarówno
przez fabrykê ABLOY® jak i przekazane na zasadzie
wy³¹cznoci klientowi tak aby proces ten odbywa³ siê ca³kowicie
na zasadzie wewnêtrznych procedur ustalonych autonomicznie
przez niego.
Poziom kontroli klucza zastrze¿ony na poziomie fabryki
Dostawy kluczy w takim przypadku kontrolowane s¹ wy³¹cznie
przez fabrykê lub autoryzowane przez ni¹ biuro handlowe
przy zachowaniu odpowiednich procedur bezpieczeñstwa.
Przedstawiciel klienta , w celu otrzymania duplikatu klucza,
przedstawiæ musi odpowiednie upowa¿nienie.
Poziom kontroli klucza zastrze¿ony dla Autoryzowanego
Dystrybutora ABLOY®
Klucze s¹ dostarczane i rozprowadzane za porednictwem
Autoryzowanego Dystrybutora ABLOY® dzia³aj¹cego na
podstawie wa¿nej umowy autoryzacyjnej. Dziêki temu
systemowi, poszczególni Autoryzowani Dystrybutorzy ABLOY®
lepiej integruj¹ siê
z regionalnym rynkiem klientów oferuj¹c przy tym szybki serwis
i wsparcie techniczne dla sta³ych klientów.

Systemy Master Key  nadzwyczajne mo¿liwoci
Dziêki 1,97 miliardom niepowtarzalnych kombinacji indywidualnego klucza, unikalny,
dyskowy cylinder ABLOY®PROTEC oferuje bardzo szerokie mo¿liwoci budowania nawet
najbardziej skomplikowanych systemów Master Key. Tworz¹c systemy zamkniêæ sk³adaj¹ce
siê z tysiêcy drzwi, otwieranych przez tysi¹ce pracowników ABLOY® PROTEC jest idealn¹
propozycj¹ dla obiektów publicznych, takich jak szpitale, uczelnie i kompleksy przemys³owe.

Grand master key

Master key

Master key

Master key

Master key

Cylindry z dostêpem indywidualnym, ujednolicone grupy i wielopoziomowe systemy Master Key
sk³adaj¹ce siê na centralny system zamkniêæ.
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