
ABLOY® SENTRY

Maailmanlaajuista turvallisuutta



AWS TAKAA TÄSMÄLLISEN KÄYTTÖTUNTUMAN

ABLOY® SENTRY on varustettu patentoidulla AWS-järjes-

telmällä. AWS-järjestelmän olennainen ominaisuus perustuu 

avainpesässä olevaan toimintoon, joka takaa täsmällisen käyt-

tötuntuman ja vähentää avaimen kulumisen käytännössä mini-

maaliselle tasolle.

ABLOY® SENTRY sylinteri, avain sekä avainaihio ovat maail-

manlaajuisin patentein suojattuja vuoteen 2026 asti.

AWS – ANTI-WEAR SYSTEMTM on rekisteröity Abloy Oy:lle

ABLOY®

LAAJAT SARJOITUSMAHD

Levyhaittasylinterin rakenne j

vat laajat sarjoitusmahdollisuu

sopii erinomaisesti kohteisiin, 

töisyys on tärkeää.

KAIKKI LAITELUKOT YHDELLE AVAIMELLE

ABLOY® SENTRY laitelukot voidaan sarjoittaa toimimaan 

yhdellä avaimella. Tarvittaessa voit siis avata kaikki kohteesi 

riippu- ja kalustelukot yhdellä ja samalla avaimella.

UUDISTA LUKITUKSESI

ABLOY® SENTRY sylinteri voidaan päivittää jo olemassa ole-

viin ABLOY riippu- ja kalustelukkoihin. Tämä on helppo ja 

kustannustehokas tapa nostaa turvallisuustasoa.



® SENTRY

DOLLISUUDET

ja toimintaperiaate mahdollista-

udet. Niinpä ABLOY® SENTRY 

joissa turvallisuus ja helppokäyt-

AVAINTURVALLISUUS

ABLOY® SENTRY lisäavainten tilaus on aina kontrolloitua, koska 

tilaaminen ei ole mahdollista ilman alkuperäisten avainten mukana 

toimitettua avainkorttia ja tilauskohtaista tunnuslukua.

TOIMINTAVARMUUTTA

ABLOY® SENTRY lukon toiminta perustuu pyöriviin hait       ta le  -

vyihin, jonka ansiosta lukot ovat varmatoimisia ja pitkäikäisiä 

vaativissakin olosuhteissa. Rakenne on erittäin vastustuskykyinen 

jäätymistä, kulumista, likaa ja eroosiota vastaan.



Teollisuuslaitokset ja erilaiset julkiset tilat ovat alttiita ilkivallalle ja varkauk-

sille. Niiden toiminnan turvaaminen on myös yhteiskunnallisesti merkittävää. 

ABLOY® SENTRY on erinomainen valinta, kun turvallisuus, käyttövarmuus sekä 

kulutuskestävyys on tärkeää - helppokäyttöisyyttä unohtamatta.

TEOLLISUUS 

VESI JA SÄHKÖ

PUOLUSTUSVOIMAT

KULJETUS

LAITEVALMISTAJAT

RAHA- JA ARVOTAVARA

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.

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80101 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax 020 599 2209

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Tohlopinranta 28
33270 TAMPERE
puh. 020 599 3111
fax 020 599 3480

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