
An ASSA ABLOY Group brand

Paina
tästä

Avaa ja sulje niin kuin  
et ikinä ennen

Kodin keskuslukitus



Tästä alkaen
  kaikki on...
tyylikkäämpää
•  avaat kotisi ovet yhdellä  

näppäimen painalluksella

helpompaa
•  lukitset kaikki ovet kerralla



Langaton 
keskusavaus  

ja keskus- 
lukitus jopa  
16 oveen



Avaus ja lukitus

Symboli  
oven tilasta

Pariston  
varaus

Keskusavaus  

Keskuslukitus

KOTONA- ja  
POISSA-tila

Oven avaus

LED-valo ja summeri kertovat menikö  
viesti lukko-ohjaimelle

Keskuslukitus

KOTONA-tila

Oven avaus  Kaukoavaimella 
avattu ovi lukittuu uudelleen oven 
sulkeutuessa. Lukko-ohjainta 
käytettäessä ovi jää auki-tilaan.

Oven lukitus  Oven saa  
lukittua kaukoavaimen keskus-
lukitusnäppäimestä tai yksittäisen 
oven lukko-ohjaimesta.

keskusavaus Painamalla 
lukko-ohjaimen keskusavaus-
näppäintä kaikki ulko-ovet  
siirtyvät auki-tilaan. 

keskuslukitus  Yhdellä 
kaukoavaimen tai lukko-ohjaimen 
näppäimen painalluksella kodin 
kaikki ovet lukkiutuvat.

TOIMINNOT

LUKKO-OHJAIN

Lukittu ovi on aina 
avattavissa sisäpuolen 
painikkeesta
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OVEN T ILAT

auki -tila  Lukko on auki ja ovi ei lukkiudu 
sulkeutuessaan.

lukittu -tila  Ovi on lukossa. Oven 
hetkellinen avaaminen sisäpuolelta on sallittu. 
Lukittuja ovia käytettäessä ohjain valvoo 
oven lukkiutumisen ja informoi käyttäjää 
merkkiäänellä, mikäli ovi jää  
auki pidemmäksi aikaa.

keskuslukitus -tila  Kaikki ovet ovat 
lukossa. Oven hetkellinen avaaminen on 
sisäpuolelta sallittu. Lukittuja ovia käytettäessä 
ohjain valvoo oven lukkiutumisen ja informoi 
käyttäjää merkkiäänellä, mikäli ovi jää auki 
pidemmäksi aikaa.

kOtOna-tila  Kaikki ovet ovat 
lukittuja ja ovivalvonta käynnistyy. Oven 
luvaton käyttö tai oven aukijääminen 
aiheuttaa hälytyksen.

POissa-tila  Lukitsee kaikki ovet kodin  
jäädessä tyhjilleen ja aktivoi järjestelmään  
liitetyt kodin murtohälytys- tai 
automaatiojärjestelmät.

•  saman kaukoavaimen voi liittää  
kodin, autotallin, toimiston ja kesämökin  
lukkoihin – jopa 50 eri oveen

•  käyttäjä voi itse poistaa kadonneen kaukoavaimen 
käytöstä ja ohjelmoida uusia avaimia käyttöön

•   oven voi avata kaukoavaimella läheltä  
tai kaukaa: lyhyt painallus avaa  
oven 2 – 5 m etäisyydeltä ja pitkä painallus  
jopa 20 m päästä

•   kaukoavaimen ja lukko-ohjaimen paristot kestävät 
noin kaksi vuotta ja ne on helppo vaihtaa itse

käyTTöä hELPOTTAVAT OMINAIsuudET

•  keskuslukitus lukitsee ovet ja tarkastaa 
ovien tilan

•  lukko-ohjain informoi käyttäjää näytön 
ja summerin avulla oven tai järjestelmän 
keskeisimmistä tiloista sekä hälytyksistä

•  voidaan liittää useimpiin murtohälytys-
järjestelmiin

•   sähkökatkos ei vaikuta ovien toimintaan

•  riittää että yhdessä ovessa on  
mekaaninen avainpesä



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. 8
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ABLOY®-valtuutettu lukkoliike

Tutustu tarkemmin ABLOY® CONTROL+ -keskuslukitusjärjestelmään  
lähimmässä ABLOY®-valtuutetussa lukkoliikkeessä tai  www.abloy.fi

Kodin tai autotallin ovi aukeaa yhdellä näppäimen 
painalluksella läheltä tai kaukaa. Ovien lukitseminen 
yhdellä kerralla onnistuu yhtä helposti.

KOTONA-tilan voi laittaa päälle vaikka iltasatua  
lukiessa. Tällöin ovien luvaton käyttö aiheuttaa  
hälytyksen.




