
Τεχνολογία CLIQ από την Assa Abloy: 
συστήµατα ασφάλισης 
προσανατολισµένα στο µέλλον

Ευφυείς μηχανικές, μηχανοτρονικές 
και ηλεκτρονικές εκδόσεις

IKON – Ο ειδικός στα συστήματα κλειδώματος από το 1926
ASSA ABLOY, ο παγκόσμιος ηγέτης 
στις λύσεις ανοίγματος θυρών



Το κατάλληλο σύστηµα CLIQ για κάθε ανάγκη: 
Αυτό είναι που κάνει την τεχνολογία CLIQ τόσο επιτυχηµένη

 
 

Η οικογένεια 
συστημάτων του 
CLIQ προσφέρει 
τη σωστή λύση για 
μια ευρεία ποικιλία 
εφαρμογών.

  Χάρη στην οικογένεια των συστημάτων CLIQ της IKON - +CLIQ, VERSO®CLIQ και eCLIQ - η σωστή λύση 
είναι διαθέσιμη για σχεδόν οποιαδήποτε εφαρμογή

 Με απλό προγραμματισμό των αδειών κλειδώματος, η ασφάλεια του συστήματος διατηρείται σε 
περίπτωση που χαθεί ένα κλειδί 

 Ευέλικτη, χορήγηση των αδειών πρόσβασης βάσει χρήστη  μέσω προγραμματισμού, 
επαναπρογραμματισμoύ ή διαγραφής - ακόμη και σε ένα εικονικό δίκτυο

 ∆εν απαιτείται καλωδίωση: Παροχή ισχύος από συνηθισμένη χαμηλού κόστους μπαταρία στο κλειδί

 ∆εν απαιτούνται εργαλεία για την αλλαγή της μπαταρίας

 Κατάλληλα μοντέλα κυλίνδρων για πόρτες, πύλες, παράθυρα, πτυσσόμενες ή καπάκια, μηχανές, 
γραμματοκιβώτια και ούτω καθεξής - επίσης, και για εξωτερικούς χώρους

 Τα κλειδιά VERSO CLIQ διατίθενται με ενσωματωμένο τσιπ αναμεταδότη (Προαιρετικά σε Legic, Legic 
Advant, Mifare, Mifare Desfire ή EM 4102)

 Πιστοποιημένοι κύλινδροι και κλειδιά για δυνητικές περιοχές εκρήξεων

Με την τεχνολογία CLIQ είστε ευέλικτοι και 
το σύστημα κλειδώματος σας είναι ασφαλές

Από την εφεύρεση των κυλίνδρων με προφίλ με το 
εμπορικό σήμα Zeiss IKON το 1928, εκατομμύρια 
συστημάτων μηχανικού κλειδώματος IKON έχουν 
εγκατασταθεί παγκοσμίως. Σήμερα είναι από τα 
κορυφαία συστήματα με σχεδιασμό υψηλής 
ποιότητας.

Με την εισαγωγή της συμβατής τεχνολογίας CLIQ της 
ASSA  ABLOY  γ ια όλο το εταιρικό σχήμα, 
καταγράφηκε μια ιστορία επιτυχίας για τα συστήματα 
μηχανοτρονικού κλειδώματος VERSO®CLIQ και 
+CLIQ. Το σύστημα +CLIQ  χρησιμοποιείται κυρίως 
για τη μετασκευή και αναβάθμιση των μηχανικών 
συστημάτων ασφάλισης. Το μηχανοτρονικό σύστημα 
VERSO®CLIQ είναι η καλύτερη λύση για ευέλικτες 
οργανωτικές δομές, οι οποίες απαιτούν άδειες 
π ρ ό σ β α σ η ς  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ο υ  χ ρ ό ν ο υ  κ α ι 
περιορισμένη πρόσβαση σε περιοχές ή αν υπάρχουν 
γενικά αυξημένες απαίτησεις ασφαλείας.

Το αμιγώς ηλεκτρονικό σύστημα eCLIQ είναι μια 
εντελώς νέα εξέλιξη στη διεθνή αγορά των 
συστημάτων κλειδώματος.

Αυτό ισχύει όσον αφορά την τεχνολογία, το 
σχεδιασμό και την ευχρηστία. Ο πυρήνας του 
συστήματος κλειδώματος eCLIQ είναι η μοναδική, 
πρωτοποριακή τεχνολογία της κλειδαριάς. Με τις 
απαραίτητες ρυθμίσεις και την κατασκευή του, ο 
κύλινδρος κλειδαριάς eCLIQ προσφέρει συμπαγή 
σχεδιασμό και υψηλή ασφάλεια.

Το κλειδί eCLIQ είναι επίσης μια πραγματική 
καινοτομία, με μεγάλη ανθεκτικότητα και με  
εξαιρετικό, ξεχωριστό σχεδιασμό. Εξοπλισμένο με 
τσιπ CLIQ της τελευταίας γενιάς, ολόκληρο το 
σύστημα eCLIQ είναι πολύ γρήγορο, ισχυρό, 
ασφαλές και υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Είναι γενικά κατάλληλο για τον σχεδιασμό 
συστημάτων κλειδώματος όλων των μεγεθών και 
για όλων των χαρακτηριστικών. Ωστόσο, τα ειδικά 
χαρακτηριστικά του το καθιστούν ιδιαίτερα 
ελκυστικό για συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως  
logistics, βιομηχανικές και κατασκευαστικές 
εταιρείες, καθώς και για πόρτες υψηλής χρήσης και 
διακόπτες πλήκτρου.

Το +CLIQ είναι η λύση 
για την απλή επέκταση 
των μηχανικών 
συστημάτων ασφάλισης.

Το VERSO®CLIQ είναι 
το δοκιμασμένο στο χρόνο 
μηχανοτρονικό σύστημα 
με το μοναδικό κλειδί 
που χαμογελά!

Το eCLIQ είναι το αμιγώς 
ηλεκτρονικό σύστημα 
για υψηλή ασφάλεια 
κατά της παραβίασης
και της ευφυής 
απόπειρας διάρρηξης.

Εγκαταστάσεις ελάχιστων απαιτήσεων, μετασκευές & αναβάθμιση: 
Τεχνολογία +Cliq για μηχανικά συστήματος κλειδώματος  

  Το +CLIQ είναι ο συνδυασμός αποδεδειγμένης μηχανικής και ευέλικτης μηχανοτρονικής τεχνολογίας

 Απλή επέκταση μηχανικών συστημάτων ασφάλισης, π.χ. όταν η χωρητικότητα φτάνει στα όρια της και 
για αυξημένη ασφάλεια

 Μπορεί να εγκατασταθεί ανεξάρτητα από την ηλικία του υπάρχοντος μηχανικού συστήματος 
κλειδώματος IKON

 Ιδανικό για τις επεκτάσεις κτιρίων, για μετατροπές ή προσθήκες

 Ταχεία εγκατάσταση υψηλού επιπέδου ασφάλειας

 ∆ιαχειρίσιμη τεχνολογίας, εύκολη να λειτουργήσει

 Είναι δυνατόν να συνδυαστούν μηχανικοί και μηχανοτρονικοί κύλινδροι κλειδαριάς IKON

Σύστημα υψηλών προδιαγραφών για απαιτητικές εφαρμογές: 
Μηχανοτρονικά συστήματα κλειδώματος VERSO CLIQ

  Το VERSO®CLIQ είναι μια λύση έξυπνου συστήματος βασισμένη σε υψηλής ποιότητας μηχανικά μέρη 
ακριβείας σε συνδυασμό με ηλεκτρονικές μονάδες

 Είναι δυνατός ο συνδυασμός με κυλίνδρους κλειδαριάς VERSO

 Ευέλικτο αρθρωτό σύστημα που επιτρέπει στο προφίλ του κυλίνδρου να προσαρμοστεί στο 
απαιτούμενο μήκος

 Οι κύλινδροι κλειδαριάς VERSO®CLIQ έχουν πιστοποιηθεί και ελεγχθεί σύμφωνα με VdS, DIN και SKG

 Προαιρετικό κάλυμμα προστασίας από σκόνη και βροχή, για αυξημένη IP προστασία του κυλίνδρου 

eCLIQ - Απλά ηλεκτρονικό:
Η νέα γενιά των ηλεκτρονικών συστημάτων κλειδώματος

  Το eCLIQ είναι ένα αμιγώς ηλεκτρονικό σύστημα, που παρέχει την μέγιστη ευελιξία στην έκδοση 
άδειων πρόσβασης

 Αξιόπιστα, απλά ηλεκτρονικά μέρη

 Προστασία υψηλής ασφάλειας κατά της παραβίασης και της ευφυούς απόπειρας διάρρηξης

 Νέα γενιά chip, που θα αντέξει στο χρόνο, με κρυπτογράφηση AES, γρήγορη ταχύτητα επεξεργασίας 
και αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας

 Κεντρικό κανάλι κλειδιού και χαμηλή επικάλυψη πυρήνα, για εγκατάσταση χωρίς προβλήματα, σε 
συνδυασμό με εξαρτήματα ασφαλείας και άλλες κλειδαριές

 Προφίλ κυλίνδρων σε μήκη που ξεκινούν από 28 χιλιοστά ανά πλευρά και βελτιωμένε υπομονάδες για 
προσαρμογή σε όλες σχεδόν τις πόρτες

 Η τεχνολογική δομή επιτρέπει τη χρήση σε περιβάλλοντα με απαιτητικές συνθήκες περιβάλλοντος

 Κλειδί eCLIQ με ελκυστικό σχεδιασμό, εξαιρετικά ανθεκτικό και με προστασία από την προσωρινή 
βύθιση σε νερό (IP67)

 Οι κύλινδροι δεν χρειάζονται συντήρηση μέχρι 200.000 κύκλους, χάρη στην ενσωματωμένη λίπανση

 Οι κύλινδροι κλειδαριάς eCLIQ είναι πιστοποιημένοι και ελεγμένοι σύμφωνα με VdS και DIN

 Προαιρετικό κάλυμμα προστασίας από σκόνη και βροχή για αυξημένη προστασία IP του κυλίνδρου (για 
όλους τους τύπους κυλίνδρων)



Η ASSA ABLOY είναι ο 
παγκόσμιος ηγέτης στις 
λύσεις ανοίγματος θυρών, 
προσηλωμένη στην 
ικανοποίηση των αναγκών 
των τελικών χρηστών όσον 
αφορά την ασφάλεια, την 
προστασία και την ευκολία

www.assaabloy.com

Μ
ε 

τη
ν 

επ
ιφ

ύλ
αξ

η 
τε

χν
ικ

ώ
ν 

αλ
λα

γώ
ν.

W
S8

27
5_

GB
 5

.0
 0

21
4

Integrated Retail Solutions


