CLIQ Remote Cylinder
Intelligent Högsäkerhetscylinder

Användningsområde
ASSA ABLOY CLIQ® Remote är en låscylinder på högsta
elektromekaniska säkerhetsnivå. Den rekommenderas för
alla typer av dörrmiljöer. Inom systemet finns möjlighet
att projektera såväl högsäkerhetscylindrar som
funktionscylindrar och den mekaniska delningen är alltid
unik. Den elektroniska programmeringen av cylindern ger
behörighet till individuella nycklar eller grupper av
nycklar. Lika enkelt är det att spärra en nyckel från tillträde
till en CLIQ® Remote Cylinder.
CLIQ® Remote tar passersystemsegenskaper till
låssystemvärlden.

Funktion
• Elektronisk behörighetsstyrning utan kablar
• För ABSOLUT och PATENTERAD nyckelkontroll
• Uppfyller fordringar enligt: SSF 3522 klass 3* och 5**
SS-EN1303 Grade 6/D
EN 15684:2012 Grade 2
• Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
• EMC testad enligt EN61 000-6-2, 3 (2014/30/EU)
• CE och RoHs godkänd
• Kapslad elektronik: IPX5 Klassad
• Angreppsskyddad
• Dyrk- och manipulationsskyddad

Grundtanken med CLIQ®-teknologin är skapandet av ett
låssystem som behåller en hög säkerhetsnivå trots
uppgradering, ändringar eller expansion. Även efter
många års användning och ett ständigt flöde av nya
hyresgäster, nya medarbetare eller förändringar som sker
på arbetsplatsen, förblir säkerhetsnivån oförändrad.
Intelligenta låssystem ger kontroll över alla nycklar, som
enkelt kan uppgraderas och kan skräddarsys för att passa

• Med borrskydd SCD+ och utdragskyddad kärna

alla behov.

* Samtliga komponenter tillhörande låsenheten (såsom låshus,
slutbleck och dörrförstärkningsbehör) skall minst uppfylla ställda
krav på låsenheten enligt SSF 3522.
** SSF 3522 klass 5 gäller endast för rund cylinder B59S12.

• Händelseloggar sparas i både cylinder och nyckel
• Flexibel behörighetshantering
• Cloud (web)-baserad programvara
• Central administration
• Temperaturområden: - 40ºC till + 80°C

CLIQ Remote Cylinder
Intelligent Högsäkerhetscylinder
– Cylindern är känd av nyckeln

Kalender och tidsfunktioner
• Cylindern kan anpassas efter GMT tidszoner

– Nyckeln finns med i cylinderns förteckning över
godkända nycklar

• Tillträdet för specifika dagar/veckor

– Den mekaniska kodningen tillåter nyckeln att
öppna cylindern

• Start/stop tider kan sättas
• Tidsinterval för valideringsfunktion
• Giltighetsdatum/tid
• Automatisk påminnelse om att återlämna nycklar.
Kompabilitet

5. En händelselogg sparas i nyckeln och i cylindern.
Tid, datum, nyckel och cylinder-ID samt resultatet lagras
i loggfilen.
Händelseloggar
• 1000 behöriga/obehöriga händelser

• Triton 5900 CLIQ® och CLIQ® Remote Låssystem
• dp 4400 CLIQ® och CLIQ® Remote Låssystem

• 100 främmande händelser (nycklar från andra system)

• CLIQ® Systemnycklar

• Alla loggar tidsstämplas

• CLIQ® Kontaktnycklar

• Roller kan användas för att hantera rättigheter att
läsa loggar

• CLIQ® Användarnycklar
• ASSA ABLOY Låshus: Modul, Connect-series
• ASSA ABLOY Förstärkningsbehör: 28, 35-dornlåshus
• ASSA ABLOY Motorlås: Hakregel, Regel,
Nödutrymmning, Panikutrymmning.

• Loggar bevaras permanent i cylinderns minne utan att
strömförsörjning krävs, tills dess att de skrivs över
cirkulärt
• Loggar överförs från cylindern till
administrationsprogramet via en systemnyckel
Installation

Funktion
1. Nyckeln sätts in i cylindern

En CLIQ® Remote cylinder har samma installations förfarande
som en mekanisk ASSA cylinder, endast 2 eller 4 skruvar.

2. Cylindern får spänning av batteriet i nyckeln
3. Krypterad information överförs mellan nyckeln
och cylindern
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För montering i enkeldörr, pardörr eller slagdörr oavsett vikt,
storlek eller material i dörr och karm. Beakta brandbestämmelser
för dörrmiljön; brandnormer, utrymningsvägar, nödutgångar.

4. Nyckeln kommer att beviljas tillträde om
samtliga krav uppfylls:
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Service: ASSA ABLOY Låsspray 8511

CLIQ Remote Cylinderformer
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B5918

B5925

B2971

Väderskyddade hänglås

Ø25

B5907

38

Produkten får inte ändras på
något sätt, utom i enlighet med
de ändringar som beskrivs i
monteringssanvisningen.
För service använd endast av
ASSA anvisad låsspray.

ASSA WP2

ASSA WP3

ASSA WP4

ASSA Blå 3

ASSA Röd 4

Hänglås

ASSA Grön 2

Utsätt inte cylindern för slag,
brytning, mekanisk chock,
elektriska stötar (ESD).

We reserve the right to correct any printing errors and update the information after printing.

– Schemat på nyckeln ger tillgång till cylindern vid den tiden

Klassade förstärkningsbehör som är avsedda för oval respektive
rund cylinder skall användas.
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– Nyckeln är aktiv vid tidpunkten

