
Avain vaivattomaan kulunhallintaan 

KAIKKI HALLINNASSA.

RATKAISU TALoyHTIöIHIN

Abloy® opTImA LUKITSee 
LUKUISAT KoHTeeT

eSImeRKKIKoHTeeSeeN oN ASeNNeTTU Abloy® opTImAN 
UpdATe oN cARd -KULUNHALLINTAjäRjeSTeLmä 

Mekaanisella avaimella  
asukas pääsee omaan 
asuntoonsa ja kellarin 
varastoon.

Ulko-ovet toimivat tunnisteella.  
Oviin on asennettu lukijat, jotka 
avaavat oven, lukevat käyttäjän 
kulkurekisterin ja kirjoittavat kulku- 
oikeuksien muutokset käyttäjän 
tunnisteeseen.

Yhteistilojen ovien lukitukset  
avautuvat tunnisteella. Ovissa  
on lukijat, joihin kulkuoikeuksien
muutokset siirtyvät käyttäjän  
omasta tunnisteesta.
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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
Hatanpään valtatie 26
33100 TAMPERE
puh. 020 599 3111

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



Abloy® opTImA 
HeLppo HALLINNoIdA 

Kerros- ja rivitalot ovat elämän monimuotoisuuden näyttämöitä. 
elämä taloyhtiöissä on naapureiden kanssa vaihdettuja kuulumisia, 
leikkivien lasten ääniä pihalla, vieraspatjojen ja talvirenkaiden täyttä-
miä varastokoppeja, muuttokuormia ja ruoan tuoksu keittiön ikkunoista. 
ennen kaikkea, sen ytimessä on maailman tärkein paikka – oma koti.

KUSTANNUSTeHoKKUUTTA 
KeHITTyNeeLLä 
KULUNHALLINNALLA

Abloy® opTImA tarjoaa kustannustehokkuutta helppo-
käyttöisyyden ja joustavuuden avulla. Kulkuoikeuksien hal-
linta, aktivointi ja poistaminen nopeutuvat. Taloyhtiön avain-
ten hallinta helpottuu, sillä yksittäisen avaimen kadotessa 
yhteisten tilojen ovet avaava etätunniste saadaan poistettua 
käytöstä elektronisesti ja uudelleensarjoitus tarvitsee tehdä ai-
noastaan asukkaan oveen. Uudelleensarjoittamisen tarpeen vä-
hentyessä taloyhtiön kassaan kertyy merkittäviä säästöjä. 

Abloy® opTImA -ratkaisun avulla voidaan seurata yhteis-
ten tilojen käyttöä sekä ohjata hissin kulkua, sillä kulkuoikeuk- 
sia on mahdollista määrittää asukas- ja kerroskohtaisesti.

moNIpUoLISeSTI eRILAISIIN 
KoHTeISIIN

Abloy® opTImA soveltuu sekä uudisrakennuksiin että 
olemassa oleviin taloihin. Oviympäristö voidaan päivittää ku-
lunhallinnan piiriin ilman mittavia muutostöitä. Lukijat ovat 
yksinkertaisia asentaa ja käyttää, ja niitä on saatavana paristo-
käyttöisinä ja johdotettuina.

Abloy® opTImA voidaan valjastaa palvelemaan niin pie-
niä kuin suuria kohteita, joissa on jopa 1500 käyttäjää. Ku-
lunhallintajärjestelmä on tietoverkon kautta yhteydessä vas-
tuuhenkilön tietokoneeseen, ja käyttöoikeuksien muutokset 
sekä kulkurekisterit päivittyvät lähes reaaliajassa – turvalli-
suudesta tinkimättä.

KIINTeISTöN ARvo KASvAA

Turvallisuus taloyhtiössä paranee kun kulkuoikeus saadaan 
nopeasti ja helposti poistettua kadonneen avaimen tunniste- 
osasta. Uudelleensarjoitusten määrä vähenee ja elinkaarikus- 
tannukset pienenevät, joten Abloy® opTImA tuo paitsi 
kustannussäästöjä myös nostaa kiinteistön arvoa.

Abloy® opTImA -ratkaisu vähentää järjestyshäiriöitä ja 
yhteisten tilojen väärinkäytöksiä. Kun ratkaisu yhdistetään 
oviautomatiikkaan, parannetaan taloyhtiön esteettömyyttä, 
mikä tuo selkeää lisäarvoa ja kasvattaa kiinteistön jälleen-
myyntiarvoa. 

SISäovIeN  
pITKäKILveLLI-
NeN LUKIjA

• Avainpesällä tai ilman 
  (avainpesä vain huolto- 
 tai varakäytössä, muu  
 kulkeminen tunnisteella)

• Lukkoina poistumis- 
 tiemääräykset täyttävät 
 mekaaniset Abloy®  

 eXIT -lukkorungot

• Paristokäyttöinen: paris- 
 tojen vaihtoväli noin 2 v.

ULKo-ovIeN 
LUKIjAT

• Paristokäyttöisiä  
 tai johdotettuja

• Lukkoina poistumis- 
 tie- ja murtoturvalli- 
 suusmääräykset täyt- 
 tävät Abloy® sole 
 noidi- tai moottori- 
 lukot.

• Lukijoita voidaan  
 käyttää myös kylmissä  
 ulkotiloissa, esim. jäte- 
 katoksissa

Abloy® opTImA  
-TUoTTeeT yHTeISIIN  
TILoIHIN

Taloyhtiöiden joskus vilkaskin elämänmeno asettaa kulun-
hallinnalle omanlaisiaan haasteita. Tarvitsemme ratkaisuja, 
jotka toimivat tehokkaasti riippumatta kohdetalon sijain-
nista, tyylistä tai asukasrakenteesta. Vaikka turvallisuus on 
mittaamattoman arvokas asia, ei kulunhallinnan tarvitse 
sitä kirjaimellisesti olla.

Abloy® opTImA  TUo 
HeLppoUTTA KULUNHALLINTAAN

Abloy® opTImA -ratkaisussa mekaaniseen 
asunnon avaimeen (Abloy® SeNTo) on 
yhdistetty sähköinen tunnisteosa (Abloy® 

opTImA), jolla asukas pääsee kulkemaan ta-
loyhtiön ulko-ovista ja yhteisten tilojen ovista. 
Tällöin esimerkiksi saunaosastot, pyöräkellarit 
ja parkkihallit saadaan kulunvalvonnan piiriin, 
mutta asukkaille riittää yksi avain. 
 


