
UUDISTA LUKITUKSESI 
ABLOY® -TUOTEPAKETEILLA 

Asukkaiden  lukitusturvallisuuden kannalta on tärkeää, että:
• lukitus antaa riittävän suojan asukkaalle itselleen ja hänen omaisuudelleen

• täyttää nykyiset turvallisuusvaatimukset
• on fyysisesti luja ja kestävä murto- ja ilkivaltayrityksiä vastaan

ABLOY® VALTUUTETTU LUKKOLIIKE - PALVELEVA AMMATTILAINEN

LUKITUSTURVALLISUUS KOSKEE MYÖS YHTEISIÄ TILOJA SEKÄ VARASTOJA

An ASSA ABLOY Group brand
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VANHENTUNUT JA HUOLTAMATON LUKITUS ON 
TURVALLISUUSRISKI

USEITA VAIHTOEHTOJA LUKITUKSEN UUDISTAMISEEN

Ajan myötä myös lukot sekä avaimet kuluvat ja lukituksen käyt-
tötarpeetkin ovat voineet muuttua moneen kertaan. Avaimia on 
vuosien kuluessa todennäköisesti hukkunut tai jäänyt aiemmille 
asukkaille tai remonttimiehille tms..

Vanhat lukitukset eivät ole riskittömiä eivätkä täytä tämän päivän 
vaatimuksia lukituksen fyysisestä kestävyydestä tai lukitusturval-
lisuudesta. 

Lukituksen ajanmukaistamisella saavutetaan nykyisten vaatimus-
ten mukainen avainturvallisuus sekä fyysinen murtoturvallisuus ja 
turhat riskit vähenevät. 

Ratkaisun koko lukituksen ajanmukaistamiseen tarjoavat valmiit tuo-
tepaketit, joilla lukitus sekä avainjärjestelmä saadaan uusittua turval-
liseksi helposti ja edullisesti. Tuotepaketit sisältävät uusien tuotteiden 
lisäksi myös kilvet, jotka peittävät vanhojen lukkojen asennusjäljet. 
Pintakäsittelyksi on valittavissa joko kromattu tai satiini vaihtoehto, 
avainjärjestelminä on sekä mekaanisia että elektronisia vaihtoehtoja ja 
lukkorungoissakin kolme erilaista toimintavaihtoehtoa.

KOLME ERILAISELLA TOIMINNALLA VARUSTETTUA LUKKORUNKOA

ABLOY® LC100 lukkorunko 
tarvitsee aina kaksipuolisen painik-
keen, koska ovi avataan kummal-
takin puolelta aina painikkeesta. 
Lukkorunko on erittäin helppo ja 
kevyt käyttää ja soveltuu erityisesti 
lapsille ja liikuntarajoitteisille.  

ABLOY® 4190 on perinteinen 
kerrostalojen taso-ovien lukkorun-
ko, kun porraskäytävän puolelle 
ei haluta painiketta. Ovi avautuu 
sisäpuolelta painikkeella tai vään-
tönupilla. Ulkopuolelle suositel-
laan vedintä tai vetonuppia.

ABLOY® 4194 lukkorunkoa 
voidaan käyttää kerrostalon taso-
ovissa, joihin ei haluta lainkaan 
painikekäyttöä. Ovi avautuu sisä-
puolelta vääntönupilla. Suositel-
laan vedintä tai vetonuppia sekä 
sisä- että ulkopuolelle.



LUKITUKSEN UUDISTAMINEN POISTAA TURHAT RISKIT

USEITA VAIHTOEHTOJA LUKITUKSEN UUDISTAMISEEN

ABLOY® SENTO TAI PROTEC TUOTEPAKETIT VANHOJEN UPPOLUKKOJEN 
KORVAAMISEEN
PG007, kromi tai satiini

- LC100-lukkorunko
- CY001-avainpesä + vääntönuppi
- 6171-peitekilvet
- 7690-peiterintalevy
- 4/007-painikepari
- vastarauta 4692 tai 4693
- sarjoitus
- 3 kpl ABLOY® SENTO tai 
 ABLOY®  PROTEC -avaimia

PG020, kromi tai satiini

- 4190-lukkorunko
- CY001-avainpesä + vääntönuppi
- 6171-peitekilvet
- 7690-peiterintalevy
- 4/029-puolipainike + kilpi
- vastarauta 4692 tai 4693
- sarjoitus
- 3 kpl ABLOY® SENTO tai 
 ABLOY®  PROTEC -avaimia

PG014, kromi tai satiini

- 4194-lukkorunko
- CY001-avainpesä + vääntönuppi
- 6171-peitekilvet
- 7690-peiterintalevy
- 119 + 029, ulkopuolella vetonuppi
   ja sisäpuolella sokea kilpi
- vastarauta 4692 tai 4693
- sarjoitus
- 3 kpl ABLOY® SENTO tai 
 ABLOY®  PROTEC -avaimia

PG022, kromi tai satiini

- 4194-lukkorunko
- CY001-avainpesä + vääntönuppi
- 6171-peitekilvet
- 7690-peiterintalevy
- kaksipuolinen nuppivedin 118LK
- vastarauta 4692 tai 4693
- sarjoitus
- 3 kpl ABLOY® SENTO tai 
 ABLOY®  PROTEC -avaimia

ABLOY® SENTO TAI PROTEC TUOTEPAKETIT VANHOJEN PINTALUKKOJEN 
KORVAAMISEEN
PG006, kromi tai satiini

- LC100-lukkorunko
- CY001-avainpesä + vääntönuppi
- LA203-peitekilvet
- 6/002-painikepari apujousella
- vastarauta 4690 tai 4691
- sarjoitus
- 3 kpl ABLOY® SENTO tai 
 ABLOY®  PROTEC -avaimia

PG019, kromi tai satiini

- 4190-lukkorunko
- CY001-avainpesä + vääntönuppi
- LA203-peitekilvet
- 4/029-puolipainike + kilpi
- vastarauta 4690 tai 4691
- sarjoitus
- 3 kpl ABLOY® SENTO tai 
 ABLOY®  PROTEC -avaimia

PG018, kromi tai satiini

- 4194-lukkorunko
- CY001-avainpesä + vääntönuppi
- LA203-peitekilvet
- 119 + 029, ulkopuolella vetonuppi
  ja sisäpuolella sokea kilpi
- vastarauta 4690 tai 4691
- sarjoitus
- 3 kpl ABLOY® SENTO tai 
 ABLOY®  PROTEC -avaimia

PG021, kromi tai satiini

- 4194-lukkorunko
- CY001-avainpesä + vääntönuppi
- LA203-peitekilvet
- kaksipuolinen nuppivedin 118LK
- vastarauta 4690 tai 4691
- sarjoitus
- 3 kpl ABLOY® SENTO tai
 ABLOY®  PROTEC -avaimia

PG007 PG020

PG019PG006

PG022PG014

PG018 PG021
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ABLOY® PROTEC on suuriin sarjalukostoihin tarkoitettu 
tehdastasoinen mekaaninen lukitusjärjestelmä, jonka ohut ja 
symmetrinen täysmetallinen avain on kestävä vaativassakin 
käytössä. ABLOY® PROTEC -lukoissa on useita teknisiä inno-
vaatioita kuten esim. uusi patentoitu haittalevyjen välinen tii-
rikointia estävä lukitusrakenne DBS (Disc Blocking SystemTM) 
tai uudenlainen kierronrajoitin, joka minimoi avaimen ja lukon 
sisäosien kulumista käytössä. ABLOY® PROTEC -avainjärjes-
telmän patentti on voimassa syyskuuhun 2018 asti.

ABLOY® PROTEC 

Uusi ABLOY® SENTO on tarkoitettu jokaisen suomalaisen 
käyttöön, niin kotiin kuin toimistoihin. ABLOY® SENTO on 
rakenteeltaan ja raaka-aineiltaan erittäin kestävä ja sen suun-
nittelussa on kiinnitetty erityishuomiota käyttömukavuuteen. 
Symmetrisen avaimen täsmällisen käyttötuntuman salaisuus 
on uudessa AWS-toimintamekanismissa (Anti-wear-systemTM). 
Abloy Oy:n rekisteröimä AWS-mekanismi perustuu sylinteris-
sä eli avainpesässä oleviin toimintoihin, jotka takaavat pitkän 
käyttöiän ja täsmällisen käyttötuntuman. ABLOY® SENTO 
-avainjärjestelmän patentti on voimassa 2026 asti. Mallisuoja 
on voimassa vuoteen 2034.

Lukituksen turvallisuutta tarkasteltaessa on ehdottomasti kiin-
nitettävä huomio myös käytettävään avainjärjestelmään. Va-
littaessa avainjärjestelmäksi mekaaninen ABLOY® SENTO  
tai  ABLOY® PROTEC tai elektroninen ABLOY® PROTEC 
CLIQ, voidaan varmistaa, että avainhallinta ja lisäavainten ti-
laaminen on lukituksen omistajan hallussa.

Lisäavaimet tilataan tehtaalta avainkortin ja tunnuslukujen avul-
la. Korkean avainturvallisuuden takaa patentoitu järjestelmä ja 
Abloy Oy:n toimintatapa. Avainten toimitus on paitsi turval-
lista, myös joustavaa ja nopeaa. Tilauksissa palvelevat ABLOY® 
-valtuutetut lukkoliikkeet.

ABLOY® SENTO 

AVAINJÄRJESTELMÄT
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ABLOY® VARMUUSLUKKOPAKETIT
ABLOY® PG025, 
kromi tai satiini

-  4181 -lukkorunko
-  CY060 avainpesä ulkopuolella
-  vastarauta 4690 tai 4691
-  sarjoitus
-  3 kpl ABLOY® SENTO tai 
 ABLOY®  PROTEC- avaimia

ABLOY® PG026, 
kromi tai satiini

-  4181 -lukkorunko
-  CY062 avainpesä sisä- ja 
   ulkopuolella
-  vastarauta 4690 tai 4691
-  sarjoitus
-  3 kpl ABLOY® SENTO tai 
 ABLOY®  PROTEC- avaimia

ABLOY® PROTEC CLIQ  on elektromekaaninen lukitusjär-
jestelmä, jossa yhdistyy mekaanisen lukituksen ja elektroniikan 
parhaat ominaisuudet. ABLOY® PROTEC CLIQ -lukitusjär-
jestelmän tekee ainutlaatuiseksi se, että sama järjestelmä voi si-
sältää sekä mekaanisia että elektronisia lukkoja ja avaimia. Käyt-
tövoimansa ABLOY® PROTEC CLIQ -avain ja lukko saavat 
avaimen paristosta, joten erillisiä virtalähteitä tai kaapelointeja 
ei tarvita. Koska avaimet ovat yksilöllisiä, ABLOY® PROTEC 
CLIQ -avainten kulkuoikeudet voidaan nopeasti ja helposti mi-
tätöidä tai niitä voidaan muuttaa tilanteen mukaan. Lukkojen ja 
avainten rekisteriin jää lisäksi tiedot kaikista avainten käytöistä. 
Rekisteri voidaan lukea tarvittaessa.

ABLOY® PROTEC CLIQ

Toimiva ja turvallinen lukitus varmistetaan käyttämällä asunnon ulko-ovissa kahta 
lukkoa: käyttölukkoa ja varmuuslukkoa. Samalla kun oviin uusitaan käyttölukot, 
kannattaa vaihtaa tai asennuttaa myös ABLOY®-varmuuslukot. Lukot voidaan “sar-
joittaa” asuntokohtaisesti siten, että sama avain avaa paitsi oman oven kummatkin 
lukot myös yhteisten tilojen lukot. Lukkojen käyttö helpottuu ja nopeutuu, kun ei 
tarvitse käsitellä useita avaimia ovea avattaessa. Lukkojen sarjoittaminen pienentää 
avainnippua ja vähentää mukana kannettavien avainten määrää. Sarjoittaminen ei vä-
hennä millään tavalla lukitus- tai avainturvallisuutta. Varmuuslukko avautuu yleensä 
asukkaan omalla avaimella, mutta voidaan sarjoittaa avautumaan myös taloyhtiön 
yleisavaimella.

JOUSTAVAA KULKEMISTA KÄYTTÖLUKOLLA - TURVALLISUUTTA 
VARMUUSLUKOLLA
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ABLOY® VALTUUTETTU LUKKOLIIKE - PALVELEVA AMMATTILAINEN

LUKITUSTURVALLISUUS KOSKEE MYÖS YHTEISIÄ TILOJA SEKÄ VARASTOJA

An ASSA ABLOY Group brand

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.  

www.abloy.fi

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

länsi-suomi
Abloy Oy
Tohlopinranta 28
33270 TAMPERE
puh. 020 599 3111
fax  020 599 3480

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

Lukitusta tarkasteltaessa on tarpeellista käydä lävitse kiinteistön kaikkien ovien 
lukituksen taso. Muistettava on myös parvekkeen, terassin, varastojen, kellarin, 
autotallin tai muiden säilytystilojen ovien ja luukkujen lukitus. Nämäkin koh-
teet on sarjoitettavissa toimimaan samoilla avaimilla asunnon lukkojen kanssa.

ABLOY® -kaluste- ja riippulukkomallistosta löydät edullisen, turvallisen ja 
luokitellun ratkaisun lähes kaikkeen lukitustarpeeseen.
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Kaikissa lukitukseen liittyvissä asioissa kannattaa kääntyä turvallisuusalan am-
mattilaisen ABLOY®-valtuutetun lukkoliikkeen puoleen.  

ABLOY®-valtuutettu lukkoliike palvelee ja opastaa myös lisäavainten tilaamises-
sa, avainten hallinnassa ja turvallisessa säilyttämisessä sekä toimenpiteissä avainten 
kadotessa. 

Ammattilaisen tekemä turvatarkastus paljastaa nopeasti kiinteistön lukitustur-
vallisuuden tilan.  Kysy lisää turvatarkastuksesta sekä lukituksen uudistamisesta 
ABLOY®-valtuutetuista lukkoliikkeistä. Yhteystiedot sekä lisätietoa tuotteista 
saat kotisivuiltamme www.abloy.fi

juhas
Leimasin
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