Servicecylinder
- giver jer adgang til mange låsesystemer,
med kun én nøgle

ASSA ABLOY SHARELOCK™

ASSA ABLOY SHARELOCK™
Brug kun én nøgle i flere låsesystemer

Kundens eksisterende
cylinder monteres i den
øverste position i SHARELOCK. Kundens cylinder kan
være rund slagfast
sikkerhedscylinder eller oval.

Med ASSA ABLOY SHARELOCK™ i
ejendommen kan nøgler fra flere
låsesystemer anvendes i en og samme
lås uden indgreb i dør, låsekasse eller
eksisterende låsesystem.

Servicecylinderen placeres
i den nederste position i
SHARELOCK, og kan enten
være en mekanisk eller
elektromekanisk cylinder
som CLIQ® Remote.

NØGLE

SÆTTES UDEN PÅ DIN EGEN LÅS

Nøglen kan være tidsstyret, sporbar og håndteres digitalt
gennem CLIQ® Remote, eller mekanisk. For ejendomsejere
betyder dette fuld kontrol over nøglerne og mulighed for at

Af både økonomiske og praktiske årsager kan det være godt
at bygge videre på dit eksisterende låsesystem. Installer
eksisterende cylindre i SHARELOCK, og suppler med

spore adgange.

servicecylindre til dem, som også behøver adgang. Skulle
behovet ændres, kan du altid adskille SHARELOCK. Dør og
låsekasse kan meget simpelt genoprettes helt uden skader.

REDUCERER NØGLEHÅNDTERING
SHARELOCK™ reducerer logistikken vedrørende
nøglehåndtering, da beboer og dem der yder service
anvender hver deres nøgle.

HØJ SIKKERHED
Høj sikkerhed og samme sikkerhedsvurdering som
vores andre produkter. Med SHARELOCK installeret i
ejendommen opfyldes alle krav til et dørmiljø.

VORES PARTNERE HJÆLPER DIG
ASSA ABLOY Opening Solutions store netværk af dygtige
forhandlere inkluderer mere end 200 partnere, i hele
Danmark.

Unik løsning i mange
brancher

ASSA ABLOY SHARELOCK™ og CLIQ®
Remote-cylindre tilbyder redningstjenester, rengøringsvirksomheder,
infrastrukturvirksomheder, hjemmetjenester og andre servicevirksomheder
adgang til ejendommen ved hjælp af én
nøgle.

AFFALD OG GENBRUG

REDNINGSTJENESTER

TEKNIK RUM

Ved at montere en
SHARELOCK sammen med
en CLIQ-Remote cylinder
kan entreprenører anvende
et enkeltstående digitalt
system med tidsstyret
adgang og fuld sporbarhed.

Nu behøver du ikke at
installere separate nøglerør
til redningstjenester.

Vagterne kan anvende
deres hovednøgle og deres
mekaniske eller digitale
cylindre. Samtidig kan
entreprenører anvende
et enkeltstående digitalt
CLIQ Remote system
med tidsstyring og fuld
sporbarhed.

TELEKOM, INFRASTRUKTUR OG
ENERGI & VAND

SUNDHED & PLEJE

Nu slipper teknikere,
der besøger 4G-sendere
og andre faciliteter, for
at lave en aftale med
ejendomsejeren for at
få udleveret en nøgle.
CLIQ Remote systemet
tilbyder tidsstyring og fuld
sporbarhed.

Du kan nu bruge
SHARELOCK og CLIQ
Remote cylindre sammen
med den eksisterende
cylinder.

Hjemmeplejen kan nu
håndtere alle beboernes
låse med en nøgle.
Du bestemmer, hvilke
tidspunkter nøglen skal
være aktiveret på, og har
mulighed for at følge,
hvor og hvornår nøglen
anvendes.

Sådan fungerer
servicecylinderen!

1.		 Montér SHARELOCK servicecylinderen på
den eksisterende lås i døren.
1.a. Redningstjenester anvender deres 		
servicenøgle, enten mekanisk eller CLIQ®
		 Remote nøgle, som har tidsstyret adgang.
1.b. Ejendomsejere anvender deres eksisterende
cylindre og nøgler.
2.		 Alle åbninger via CLIQ® cylinderen logges i
CLIQ Remote System Web Manager.
3.		 Administrator kan tidsregistrere alle 		
adgange og se når CLIQ Remote nøglen
anvendes som servicenøgle.

Redningstjenester undgår
tidsforbruget forbundet med
at hente en nøgle.
Ejendomsejeren behøver ikke
at efterlade nogen nøgler.

SHARELOCK™ varianter

ÉN DØR, MANGE MULIGHEDER
SHARELOCK™ giver dig flere muligheder for cylinderkombinationer.
Vælg mellem:
• To mekaniske cylindre (mekanisk- og elektromekanisk cylinder)
• To elektromekaniske cylindre
• Runde eller ovale cylindre
• Forskellige overfladebehandlinger

SHARELOCK™ OVAL & RUND I RUSTFRIT LOOK

ASSA ABLOY Opening Solutions
Denmark A/S
Borupvang 5D
2750 Ballerup
Tel. +45 4454 4454
info.dk.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.dk

Vi tager forbehold for printfejl og ændringer efter udgivelser.

ASSA ABLOY-koncernen er førende på globalt plan
indenfor indgangsløsninger. Koncernen opererer
på verdensplan med 48.500 medarbejdere og en
omsætning på 8,2 milliarder euro. Koncernen er
førende indenfor områder for effektive indgangsløsninger, sikre identiteter og indgangsautomatisering. ASSA ABLOY’s innovative løsninger
garantere sikker, tryg og praktisk adgang til
fysiske og digitale lokationer. Hver dag hjælper vi
milliarder af mennesker med at opleve en mere
åben verden.

