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Effektivt skydd
startar med
mekanisk säkring
Det finns många olika sätt att skydda sina lokaler på.
Utbudet är näst intill oöverskådligt när det gäller larm,
elektronisk passerkontroll mm, och det kan vara svårt att
få en överblick.. All expertis, ex SBSC, är dock eniga om
att allt skydd i grunden bygger på en effektiv mekanisk
låsning. Hit räknas godkända patenterade låscylindrar,
nycklar och låshus.
Vi på ASSA arbetar kontinuerligt med att förbättra
våra låssystem så att de utgör ett optimalt skydd. Enligt
vår filosofi ger säkra fastigheter användaren trygghet och
i förlängningen även frihet i vardagen.

Flexibel och prismedveten lösning

Assa dp – ny teknologi och design

Assa dp med CLIQ™-teknologi

Senaste tillskottet på cylinderområdet är den nya patenterade teknologin dp – double performance.
Genom att nu även lägga sidkoden i system, mer än fördubblas antalet nyckelkombinationer. Den nya dp-cylindern ger ett av världens absolut säkraste låssystem.

Assa dp kan kombineras med CLIQ-tekonlogi för att
uppnå högsta flexibilitet via elektronisk omprogrammering av nycklar och cylindrar.
Genom att kombinera Assa dp med CLIQ-teknologi
kan du själv programmera CLIQ-nycklarna och på så vis
ge behörighet eller annullera nycklar till enskilda personer eller grupper. Du kan dessutom styra behörigheten
i tidsscheman. Och – du slipper kabeldragning, antenner
och annan utrustning. Läs mer om CLIQ-teknologin i
bla bla.

Nyckelordet är Säkerhet
Piratkopiering av nycklar och ett okänt antal nycklar i
omlopp blir ett problem i de flesta verksamheter. Utöver
det dagliga bestyret med administration av nycklar,
svävar systemägaren i ovisshet och ibland med långa
försäkringsutredningar som en konsekvens av förlorade
nycklar. På vilket sätt hjälper dp-teknologin här???

Med Assa dp är det möjligt att kombinera olika säkerhetsnivåer i ett och samma låssystem.
Ofta är det inte nödvändigt att prioritera säkerheten lika
högt i alla verksamhetens lokaler. Vanligtvis krävs högre
säkerhet i ytterdörrar, till IT-lokaler, utvecklingsavdelningar och lager, medan resten av verksamheten kan
ligga på en något lägre säkerhetsnivå.
Detta ger en ekonomiskt fördelaktig lösning eftersom
varje användare bara behöver en nyckel, som uteslutande
passar till de dörrar som denne ska ha tillträde till.

Framtidssäkrat
till år 2024
Utan patentsäkerhet – ingen låssystemssäkerhet.
Därför bygger Assa dp på ett starkt patent, där vi garanterar att nyckeln inte kan kopieras lovligt under patentets
löptid. Patentet på dp-teknologin sträcker sig fram till
2024. Eftersom rekommendationen är att man byter
låssystem ungefär vart 10:e år kommer Assa dp vara ett
optimalt säkerhetssystem under hela sin livslängd.

Med Assa dp får du tre säkerhetsnivåer i ett och
samma system:
- elektronik kombinerat med högsäker <va??!>
- mekanisk högsäkerhet
- mekanisk mellannivå

Säkerheten i fokus
Assa dp och CLIQ-teknologin är testade och godkända
för bla bla ditten datten och SBSC osv.

Extra kontroll i distribution och
tilläggsbeställning av nycklar
Vi erbjuder med dp en möjlighet att fabriksbeställa
extranycklar och cylindrar. På så sätt upprätthålls bla bla
ditten datten.

Design som
matchar
Harmoni i de miljöer vi vistas i dagligen har stor betydelse för hur vi trivs och fungerar i vardagen.
Med Assa dp är möjligheterna att skapa ett stilrent uttryck optimerat för att matcha omgivningen oavsett om
man väljer ytbehandling i polerad krom, polerad mässing
eller med rostfritt utseende. Genom att t.ex. kombinera
en rostfri ytbehandling på cylindern med FUNXION
dörrtrycken i syrafast, rostfritt stål ingår cylinderns
skydd som en harmonisk del i inredningen.
Assa dp nycklar kan även levereras i nickelfritt material
och kan således tillmötesgå den ökade efterfrågan på
allergitestade produkter.
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santa säkerhetslösningar – även internationellt. Här
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följer ett axplock som får symbolisera olika verksamhetsområden.
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1. ESRANGE Space Center i Kiruna, SWE
Verksamhet: forskning och laboration.
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automatik från ASSA.
2. ESRANGE Space Center i Kiruna, SWE
Verksamhet: forskning och laboration.
Utmärkande: cylindersystem, larm, passer och

On-Line

automatik från ASSA.

Off-Line

3. ESRANGE Space Center i Kiruna, SWE

Mekanik

Verksamhet: forskning och laboration.
Utmärkande: cylindersystem, larm, passer och
automatik från ASSA.

Mjukvaran Assa Performer gör det enkelt att koppla
samman användare och nyckel, samt dess behörigheter.
Principen är ganska enkel: precis som på bibliotekens
utlåningsavdelning registrerar man i programvaran vem
som fått en nyckel och när den skall återlämnas.
Var nyckeln passar etc. finns redan inregistrerat vid
systemleveransen. Uppgifter om återlämningsdatum är
viktigt, speciellt vid tillfällig utlåning.
Du har nu möjlighet att följa upp ifall en nyckel blivit
returnerad eller ej innan den utgör en säkerhetsrisk.
Programmet hanterar även status på nycklar. Detta
gör att systemägaren snabbt kan få en rapport hur stor
säkerhetsrisk en förlorad nyckel utgör.

4. ESRANGE Space Center i Kiruna, SWE
Verksamhet: forskning och laboration.
Utmärkande: cylindersystem, larm, passer och
automatik från ASSA.
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Assa AB utvecklar, tillverkar och marknadsför lås- och säkerhetssystemför dörrar och fönster till objektoch konsumentmarknaden. Produkterna kännetecknas av kvalitet, högsäkerhet och design.
ASSA ABLOY är världens ledande tillverkare och leverantör av säkerhetslösningar som tillgodoser slutanvändarens krav på säkerhet, trygghet och användarvänlighet.

