
Telekomunikacja
Kompleksowe rozwiązania



DLACZEGO               W TELEKOMUNIKACJIABLOY®

 ABLOY®  wychodzi naprzeciw potrzebom 
przemysłu telekomunikacyjnego w produkcji 
wysokiej jakości zabezpieczeń oraz opatentowanych 
profili kluczy.

Mechanizmy i produkty firmy ABLOY®  są solidne
i niezwykle trwałe, nawet w niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych. Ponadto wykazują 
odporność na działanie zanieczyszczeń środowiska.

Zamknięcia marki ABLOY®  zaspokajają wciąż 
rosnące potrzeby ochrony fizycznej dóbr poprzez 
najwyższej klasy urządzenia zamykające, chroniące 
przed wandalizmem, włamaniem i terroryzmem.

Dzięki wieloletniej współpracy z branżą 
telekomunikacyjną  ABLOY®  może w pełni  
zrozumieć jej potrzeby i wprowadzić odpowiednie 
standardy dotyczące kłódek oraz systemów 
zamknięć. 
Zapewniamy wysoką jakość obsługi klienta, 
połączoną z dogłębnym zrozumieniem potrzeb 
przemysłu telekomunikacyjnego.

Gama produktów  ABLOY®  zawiera m.in.  kłódki, 
cylindry, zamki oraz elektroniczne urządzenia 
zamykające. Wszystkie te rozwiązania mogą być 
używane wraz z systemem Master Key, 
zaprojektowanym dla indywidualnych potrzeb 
użytkownika.

Przemysł telekomunikacyjny

System Master Key Sieci Mobilnych

Master Key

Cylindry
Zamki Elektryczne
Zamek drzwiowy
Zamki wpuszczane

Poziom 1
Szafy/kontenery z 

 osprzętem 
telekomunikacyjnym

Cylindry
Kłódki

Cylindry
Kłódki

Cylindry
Kłódki

Poziom 2
Wejście na wierze 

Poziom 3
Systemy techniczne; 

generator, zasilanie itp.

Poziom 4
Bramy Wjazdowe        



BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Zabezpieczenia zewnętrzne

Sieci łączności na całym świecie zależą od zdolności realizacji usług w sposób ciągły, bez 
żadnych przerw czy zakłóceń, spowodowanych atakiem fizycznym lub wandalizmem. Tego 
typu sytuacje mogą skutkować pogorszeniem reputacji oraz finansowymi kosztami. W celu 
zapewnienia wymaganego poziomu ochrony coraz więcej sieci telekomunikacyjnych 
decyduje się na systemy zabezpieczeń marki ABLOY® .

Firma ABLOY® od ponad trzydziestu lat jest numerem jeden wśród światowych 
dostawców zabezpieczeń dla przemysłu telekomunikacyjnego. Dotyczy to zarówno 
przewodowej, jak i mobilnej sieci telekomunikacji.

Współpraca z przemysłem telekomunikacyjnym

Chcąc utrzymać  ugruntowaną pozycję, firma ABLOY® pracowała z wieloma krajowymi
i międzynarodowymi sieciami telekomunikacyjnymi oraz usługodawcami , w celu 
zapewnienia najwyższego poziomu zabezpieczeń.

Przedsiębiorstwo ABLOY® posiada w swojej ofercie ogromną gamę produktów 
zabezpieczających, włączając w to zamki dla automatów telefonicznych, kłódkido 
zabudowanych przewodów. Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia w życie systemu 
Master Key dla każdego z aspektów mobilnej sieci.

Szeroki zakres zamknięć obejmuje również zabezpieczenia, będące kombinacją 
mechanicznych i elektronicznych urządzeń, które zapewnią odpowiednią ochronę  stacjom 
przekaźnikowym oraz centralom telefonicznym.

Fizyczna i zewnętrzna ochrona

Produkty zamykające ABLOY® zostały przetestowane i uzyskały aprobatę krajowych oraz 
międzynarodowych instytutów do spraw zabezpieczeń.

Zamknięcia marki ABLOY®: kłódki, cylindry oraz urządzenia zamykające, są chętnie 
wybierane przez wielu operatorów ze względu na przetestowaną trwałość, odporność oraz 
niezawodność w niesprzyjających warunkach klimatycznych i temperaturowych.

Zabezpieczenie obszarów oraz urządzeń:

Wyposażenie szaf  i kontenerów sterujących, zabezpieczenie przed wspinaczką, systemy 
techniczne - generator, zasilanie itp., bramy wjazdowe, studnie kablowe.

System Master Key oraz system nadzoru kluczy

ABLOY® wyspecjalizował się w tworzeniu systemów kluczy uniwersalnych, bazując na 
głębokiej wiedzy oraz zrozumieniu potrzeb telekomunikacji.
Doświadczenie to umożliwia firmie ABLOY® wyjście naprzeciw potrzebom osób 
zajmujących się planowaniem pracy, zarządzaniem bezpieczeństwem, obiektów oraz 
ochroną dóbr. Ponadto zapewnia ona wszystkim operatorom telekomunikacyjnym 
uzyskanie dostępu do przestrzeni pracy za pomocą jednego klucza.

Najwyższy poziom oferowanych zamknięć jest możliwy dzięki użyciu opatentowanych 
mechanizmów zabezpieczających oraz zarejestrowanych profili kluczy.

ABLOY® jest firmą, która zajmuje się dostarczaniem rozwiązań z dziedziny zamknięć. 
Ponadto  wychodzi naprzeciw prawdziwym potrzebom branży telekomunikacyjnej.



 ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ

 

 

 

 

KŁÓDKI

Szeroki asortyment produktów marki ABLOY®  
obejmuje kłódki wielofunkcyjne o najwyższym 
poziomie bezpieczeństwa, korpusach i pałąkach, 
wykonanych z borowanej stali hartowanej.
Kłódki zostały zaprojektowane i 
wyprodukowane w taki sposób, aby nie tylko 
sprostać zaleceniom normy PN-EN 12320 dla 
tego typu zamknięć , ale także spełniać bardziej 
surowe wymogi firmy ABLOY®  .
Kłódki ABLOY®  nie uległy zniszczeniu podczas 

całego procesu gruntownych testów 
wytrzymałościowych, takich jak rozpylanie soli kwasu 
octowego. Dlatego też produkty te są doskonałe do 
zastosowania w lokalizacjach narażonych na działanie 
ciężkich warunków środowiskowych.

Unikalny cylinder firmy ABLOY®  z opatentowaną 
blokadą dysku o najwyższym poziomie 
bezpieczeństwa gwarantuje lepsze właściwości 
systemu Master Key, bez potrzeby kompromisów 
kosztem bezpieczeństwa.
W przypadku idealnego rozplanowania, jeden klucz 
zapewnia Państwu kontrolę i dostęp do wszystkich 
drzwi, kłódek oraz cylindrów.
Rozwiązanie ABLOY® PROTEC to doskonały 
wybór w przypadku dużych kompleksów 
przemysłowych i rządowych. Istnieje możliwość 
dopasowania cylindrów do istniejących systemów 
zabezpieczeń.

Firma ABLOY®  zachowuje standardy spełniające wymogi 
norm EN11303 oraz UL437. W naszej ofercie można 
znaleźć szeroki wachlarz praktycznych rozwiązań, 
nieodzownych dla wymagającej branży okuć 
budowlanych.
Oferujemy Państwu produkty: klamki drzwiowe, 
pochwyty oraz zasuwnice i klamki okienne.
Firma ABLOY®  posiada w swojej ofercie także zamki 
mechaniczne, produkty dla drzwi wewnętrznych, 
zewnętrznych oraz  antywłamaniowych. Rozwiązania 
te dotyczą zarówno modeli drewnianych, jak
i wąskoprofilowych.

SYSTEMY ZAMKNIĘĆ
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ZABEZPIECZENIA ELEKTROMECHANICZNE

SAMOZAMYKACZE / AUTOMATY DRZWIOWE

Firma ABLOY®  jest niewątpliwym  liderem światowym 
w opracowywaniu nowych produktów w obszarze 
technologii zamków elektromechanicznych.
Nasza bogata oferta produktowa zawiera zarówno 
zamki elektromotoryczne, jak i zamki solenoidowe, 
które łączą w sobie bezpieczeństwo, wszechstronną 
funkcjonalność oraz atrakcyjny wygląd.

Kiedy korzystacie Państwo z systemów kontroli 
dostępu, bez względu na to czy zastosowane będą karty 
magnetyczne czy zbliżeniowe, możecie być pewni, że 
elektryczne zamki firmy ABLOY®  zabezpieczą każde 
drzwi. Dodatkowo zapewnią one wymaganą swobodę 
dostępu, bez potrzeby kompromisu kosztem 
bezpieczeństwa.

Pełna gama samozamykaczy
drzwiowych firmy ABLOY®  
obejmuje: samozamykacze do drzwi standardowych, 
przeciwpożarowych, oraz systemy zamykające drzwi 
przeciwpożarowe. Produkty te gwarantują niezawodne 
działanie przy sporych wahaniach temperatury otoczenia, 
a także zwiększone bezpieczeństwo. Samozamykacze 
firmy ABLOY®  są zgodne ze standardami określonymi
w europejskiej normie EN1154.
Automaty do drzwi wahadłowych marki ABLOY®  
zapewniają swobodę dostępu w najbardziej wymagających 
warunkach.

Produkt ten zastosowany w zestawie z innymi 
firmy ABLOY® , takimi jak samozamykacz 
drzwiowy oraz zamek elektromechaniczny, 
tworzy niezawodne, całkowicie 
zautomatyzowane i ciche rozwiązanie dla drzwi.
Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań 
odpowiednich dla wymagającej branży okuć 
budowlanych.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo: klamki 
drzwiowe, pochwyty oraz zasuwnice i klamki 
okienne.



ABLOY® – the sign for security

CERTIFIED
ORGANISATION

 ISO 9001
ISO 14001

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O.Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209

www.abloy.com

An ASSA ABLOY Group brand

Ochrona środowiska oraz jakość systemów 
używanych przez Abloy Oy zapewnia 
klientów o jakości               na każdej 
płaszczyźnie.
Pierwszy certyfikat jakości Quality System 
Certificate - SFS-EN ISO 9001 - 
otrzymaliśmy w 1989. Zaledwie osiem lat 
później, Abloy Oy był jedną z pierwszych 
firm w Finlandii, które otrzymały certyfikat 
ochrony środowiska SFS-EN-ISO 14001.
Nasze produkty są projektowane
i produkowane nie tylko do podwyższenia 
poziomu zabezpieczeń ale również aby być 
niezawodnymi, przyjaznymi w użyciu
i estetycznie miłymi.
               jest Twoim znakiem 
bezpieczeństwa.

ABLOY® 
 jest zarejestrowanym znakiem firmy Abloy Oy, jednego

z głównych producentów zamków, systemów zamknięć
i okuć drzwiowych oraz światowego wiodącego lidera i developera
produktów z zakresu zabezpieczeń elektomechanicznych.
Unikalny mechanizm cylindra dyskowego ABLOY® 

 ma kilka zalet
w stosunku do tradycyjnych mechanizmów blokowania. Od kiedy
mechanizm ten został wynaleziony w 1907 r. stał sie symbolem
wysokiego bezpieczeństwa oraz doskonałej wydajności.
Nasz asortyment składa sie zamków elektromechanicznych,
zamków przemysłowych, kłódek zamków meblowych oraz
nawierzchniowych, cylindrów dla różnych typów zamków
wpuszczanych, samozamykaczy, automatów drzwiowych
oraz okuć drzwiowych. Rozwiązania zamknięć ABLOY® 

 
dla wszystkich aplikacji są dostępne w naszej ogólnoświatowej
sieci dystrybutorów.

Rozwiązania ukierunkowane na potrzeby Klientów, w połaczeniu
z naszym wieloletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą
o bezpieczeństwie gwarantują, że w rozwiazania ABLOY® 

 
wprowadzamy najnowsze technologie aby dopasować
je do Państwa potrzeb.

Abloy Oy jest jednym z wiodących producentów zamków, systemów zamknięć, okuć budowlanych oraz wiodącym  deweloperem w dziedzinie produktów zamknięć elektromechanicznych. 
ASSA ABLOY jest światowym liderem w rozwiazaniach zabezpieczeń drzwiowych, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa i wygody użytkownika końcowego.


