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Security for extreme
environments
Älä huoli.
Ala elää.

Ainutlaatuinen
lukitusjärjestelmä.
ABLOY PULSE on edistyksellinen ja monipuolinen
digitaalisen lukituksen ja kulunhallinnan järjestelmä,
jossa turvallisuus, huolettomuus ja ekologisuus
yhdistyvät joustavaksi kokonaisuudeksi – järjestelmäksi,
jossa avaimet ja lukot keskustelevat keskenään.
Se mahdollistaa helpon ja turvallisen hallinnoinnin
pilvipalvelun kautta.
PULSE-lukitusjärjestelmän avulla voit tuntea olosi
turvatuksi ja keskittyä asioihin, jotka ovat sinulle tärkeitä.

Kokonaisvaltaista
kulunhallintaa.
Kulkuoikeudet voidaan ohjelmoida lukkoihin ja avaimiin
käyttäjätarpeiden mukaisesti ja esimerkiksi kadonneiden
avainten kulkuoikeudet saadaan poistettua mobiilisti mistä vain,
milloin vain. Tieto muutoksista leviää järjestelmässä päivittävän
lukijan kautta kulkeneiden avainten välityksellä.

Ketterämpi lukitusratkaisu
nopeasti muuttuviin tilanteisiin
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Vuokrataloyhtiöt
Opiskelija-asuntolat
Asunto-osakeyhtiöt
Oppilaitokset
Toimistot ja liikekiinteistöt
Terveyskeskukset ja palvelutalot

Lukko
Energiaharvesteri tuottaa
avaimen työntöliikkeestä lukon ja
avaimen tarvitseman energian.

Hallinnointiohjelmisto

Avain
Varmatoiminen ja
helppokäyttöinen LEDindikaatiolla varustettu
symmetrinen avain.

Riippulukko
Samalla avaimella voi
avata niin häkkivaraston lukon
kuin huoneiston ja yhteisten
tilojenkin ovet.

ABLOY ACCENTRA tarjoaa
helpon, turvallisen ja joustavan
hallinnoinnin pilvipalvelun
kautta.

Päivittävä lukija
Mahdollistaa avainten
kulkuoikeuksien päivittämisen
sekä oven avaamisen avainta
näyttämällä.

Luotu helpottamaan
hallinnoitsijan arkea.

ABLOY ACCENTRA on PULSEjärjestelmän aikaa säästävä ja
joustava hallinnointiohjelmisto. Se
mahdollistaa ajasta ja paikasta
riippumattoman hallinnoinnin, jolloin
hallinnoijan ja avaimen käyttäjän
ei tarvitse olla samassa paikassa.
Kulkuoikeuksia voi muuttaa missä
vain, milloin vain.

Ohjelmisto toimii pilvipalveluna,
jolloin sitä voidaan käyttää selaimen
kautta niin älypuhelimella, tabletilla
kuin tietokoneella.

Huoleton käyttökokemus.

PULSE on varmatoiminen sekä
helppokäyttöinen ja takaa sujuvan
liikkumisen kohteessa. Avaimen
työntöliike tuottaa tarvittavan
energian avaimelle ja lukolle, joten
paristoista ei tarvitse kantaa huolta.
Symmetrisen muotoilun ansiosta
avain toimii lukossa kummin päin
tahansa ja LED-indikaatio ilmoittaa

kulkuoikeuden. PULSE-avaimelle
voidaan antaa kulkuoikeus kaikkiin
asukkaan käyttämiin lukkoihin,
kuten asunnon lukkoon, varastojen
riippulukkoihin sekä vaikkapa
roskakatoksen lukkoon.

Tuottava uudistus.
Vanha lukitus voidaan päivittää kustannustehokkaasti
PULSE-lukitusjärjestelmäksi vaihtamalla vain ”lukituksen
sydän” eli avainpesä. Lisäksi PULSE-lukitusjärjestelmän
avulla kiinteistöjen hallinnointi- ja ylläpitokuluja voidaan
pienentää ja ennakoida.

Kyberturvallinen
lukitusjärjestelmä.
PULSE-lukitusjärjestelmässä käytetään uusinta huippuluokan
digitaalista salausteknologiaa, joka nostaa turvallisuuden
kokonaan uudelle tasolle. ASSA ABLOY -konsernin kehittämä SEOS®
on patentoitu ja standardoitu teknologia, joka luo järjestelmän
tuotteiden välille turvallisen salatun ja murtamattoman yhteyden.

Kustannustehokas läpi
koko elinkaaren.
PULSE mahdollistaa parhaan pitkän tähtäimen
tuoton sijoitukselle. Sen kustannukset ovat
helposti ennakoitavissa. Se on kestävä investointi
rakennuttajalle, sillä pilvipalveluna toimiva järjestelmä
on valmiina laajentumaan muuttuvien tarpeiden
mukaiseksi ja vastaamaan myös tulevaisuuden
vaatimuksiin.

Kestävä vaihtoehto,
joka turvaa myös
ympäristöä.
Avaimen työntöliike tuottaa lukon ja avaimen
tarvitseman energian - ilman päästöjä tai kuluja.
Avainten ja lukkojen uudelleenkäytettävyys
myös vähentää jätettä.
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Abloy suojaa ihmisiä, omaisuutta sekä
liiketoimintaa maalla, merellä ja ilmassa –
olosuhteista riippumatta.
ASSA Abloy on maailman johtava
oviympäristöratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa
asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä
sovelluksia ovien avaamiseen ja sulkemiseen.
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