CLIQ dp

Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer

Nøgleordet er sikkerhed
Når mange forskellige mennesker dagligt færdes i de
samme bygninger, stiller det store krav til en effektiv og
fleksibel sikring af både bygningen og de enkelte rum.
Samtidig oplever mange virksomheder, institutioner og
boligforeninger problemer med piratkopiering af nøgler
og et ukendt antal nøgler i omløb. Det øger usikker
heden såvel som det daglige besvær med administration
af nøgler.
Med Ruko’s CLIQ dp får hver enkelt kunde et patenteret
låsesystem i tre niveauer, som giver fleksibel og varig høj
sikkerhed, samtidig med at det er nemt og overskueligt
at håndtere. Den enkelte bruger får større frihed til at
færdes trygt i hverdagen.

Skræddersyede løsninger
CLIQ dp er et elektronisk og mekanisk låsesystem der
byder på individuelle løsninger. Man kan kombinere tre
sikringsniveauer i samme system, uden at medarbej
derne skal bruge mere end én nøgle. De tre niveauer er:
• CLIQ – elektronisk og mekanisk
sikring i højeste kategori
• dp – mekanisk sikring i højeste kategori
• dp640 – mekanisk sikring i næsthøjeste kategori
Ud over kombinationen af flere niveauer er det også
muligt at opbygge et låsesystem baseret på en ren CLIQ
eller dp løsning. Det betyder, at sikringen af en bygning
kan skræddersyes til de brugerspecifikke behov for flek
sibilitet, sikkerhed og brugervenlighed.

dp640 – fornuft i økonomien

dp640 er låsecylindre som kan indgå i systemet,
men er simplere i den mekaniske opbygning.
dp640 anvendes, hvor kravet til fleksibilitet og
sikkerhed er mindre afgørende. Dermed opnås en
økonomisk fornuftig løsning.
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CLIQ – total fleksibilitet

CLIQ er et intelligent Ruko låsesystem, som kombiner
er det bedste inden for mekanisk og elektronisk sikring
– uden at det er nødvendigt at føre kabler til døren.
En CLIQ låsecylinder er kodet elektronisk og mekanisk.
Den mekaniske kode er opbygget af avancerede stifter,
mens den elektroniske kode er programmeret i låse
cylinderen og kan give individuel adgang for personer
eller grupper. Man kan selv foretage den elektroniske
kodning, lige som man kan spærre en enkelt nøgle
uden at skifte hele systemet.

dp – grundlæggende sikkerhed

dp er et af verdens mest sikre mekaniske låsesystemer.
Låsecylindrene er opbygget af avancerede stifter, der er
baseret på den patenterede dp-teknologi, som mange
dobler antallet af nøglekombinationsmuligheder og
øger sikkerheden markant.
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CLIQ nøglen kan åbne CLIQ-, dp- og dp640 cylindre.
dp nøglen kan åbne dp og dp640 cylindre.

Teknologi og nøglesikkerhed er i top
CLIQ dp er udviklet med udgangspunkt i Ruko’s eksper
tise og viden inden for mekaniske og elektroniske
højsikkerhedsprodukter.

Unikke CLIQ nøgler

De patenterede CLIQ nøgler er kodet med en mekanisk
profil-, side- og topkode samt en unik elektronisk kode i
nøglehovedet. Kun med den rigtige nøgle og den rigtige
kode frigør den lille elektromotor i cylinderen sit spærre
element og åbner cylinderen. Derudover kan man via
nøglens unikke kode se, hvem der har været hvor.

Besked fra nøglen

CLIQ nøglen har en indbygget lyd- og lysfunktion, der
giver signaler til brugeren. Lyd og lys fortæller bl.a.
brugeren, om der er adgang til det enkelte lokale eller
ej. Derudover giver nøglen besked, når batteriet er
ved at være opbrugt og snart skal udskiftes.

Patenterede nøgler

CLIQ dp er patenteret, og der kan ikke laves piratkopier
i patentets løbetid.

Godkendt sikring

F&P (Forsikring & Pension) har udarbejdet en sikkerheds
klassificering af låse og låsecylindre. CLIQ og dp er place
ret i højeste sikkerhedskategori og betegnes dermed af
forsikringsselskaberne som sikker mod gennembrydning
og oplukningsforsøg.
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CLIQ dp låsesystemet befinder sig
i F&P’s højestesikkerhedskategori.

Sådan opbygges låsesystemet
Når CLIQ dp låsesystemet bygges op, vurderes både den
generelle sikring af virksomheden og personalets frie
bevægelighed i bygningen. Den enkelte medarbejder
skal have ubesværet adgang til alle relevante lokaler,
uden at man går på kompromis med sikkerheden.
Derfor er det vigtigt at have overblik over alle nøgler i
låsesystemet, samtidig med at den yderste sikring mod
omverdenen skal være i top.

Udvendig sikring

Virksomhedens yderste sikring mod omverdenen –
også kaldet skalsikringen – omfatter alle yderdøre og
porte. Hoveddør, personaleindgang og andre yderdøre
er tyvens primære vej ind i bygningen, og derfor bør
låsene på disse døre altid tilhøre den højeste sikring
skategori.

hed er nødvendig, mens dp640 cylindre egner sig bedst
til aflåsning af f.eks. rengøringsdepoter og skabe. I de
lokaler, hvor der behov for såvel høj sikkerhed som øget
fleksibilitet, er CLIQ cylindre optimale at anvende.

Overblik over nøgler

For at opretholde et højt sikkerhedsniveau i låsesyste
met er overblik og kontrol med nøglerne altafgørende.
Det gælder dels for det daglige overblik over, hvem der
har adgang til hvilke lokaler, og dels når en medarbej
der stopper, og når håndværkere eller andre skal have
midlertidig adgang for at udføre en reparation eller
andet i virksomheden.

Performer giver overblik

Softwareprogrammet Performer hjælper med at holde
styr på CLIQ dp systemets cylindre og nøgler. Performer
giver overblik over brugerne, så man hele tiden har
styr på, hvem der har adgang til hvilke lokaler. Dermed
bringes låsesikkerheden i top, og samtidig spares virk
somheden for tidskrævende manuelt administrations
arbejde.

Indvendig sikring

Sikringen af den øvrige del af virksomheden bør tilpas
ses til hvert enkelt lokales formål og brug. CLIQ og dp
cylindre anvendes i de lokaler, hvor den højeste sikker

Opbevaring af nøgler
U dviklingsafdeling

Det er vigtigt at opbevare nøgler, der ikke er i brug, et
sikkert sted som f.eks. et elektronisk nøgleskab. Læs
mere om nøgleskabe på www.ruko.dk.

Indgang

D epot

Produktion
U dviklingsafdeling

Produktion
Kont
tor

D epot

Indgang

Kont
tor
Kont
tor

dp

dp640

Toi
To
oilet
et

C LIQ

G arage

D ir.kontor

dp
Kont
tor
dp640

Toi
To
oilet
et
G arage

Eksempel på en systemløsning med CLIQ og dp, der kan
anvendes i de fleste virksomheder. Systemets fleksibilitet
betyder, at virksomhedens direktør med én nøgle har 
adgang
til alle lokaler i bygningen, mens kantine
C
LIQ
medarbejderens nøgle kun passer til kantinens døre.
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Nem nøglestyring øger sikkerheden
Piratkopiering og et ukendt antal nøgler i omløb er et
problem i mange danske virksomheder, institutioner og
boligforeninger. Et CLIQ dp låsesystem gør nøgleadmini
strationen og dermed sikringen let og overskuelig.

Fuld kontrol over hele systemet

Den elektroniske programmering af CLIQ nøglerne
foregår centralt via en almindelig pc med programmet
Performer og en programmeringsenhed. Performer gør
det nemt at holde styr på, hvilke nøgler der er i omløb
og i hvilke hænder, samtidig med at den fulde kontrol
over alle nøgler – både CLIQ og dp – bevares. Performer
har en indbygget advarselsfunktion, der automatisk går
i gang, hvis udlånstiden for en nøgle er overskredet.
Hvis en nøgle er forsvundet eller tabt kan dette også
registreres. Dermed er man altid opmærksom på poten
tielle svagheder i sikkerhedssystemet og kan reagere
på dem med det samme. Mere information findes på
www.ruko.dk, Downloads, Manualer, Quick Guide CLIQ
Performer.

Fleksibel nøglesikkerhed
Den systemansvarlige kan selv
programmere CLIQ nøglerne og

dermed hurtigt og let give speciel adgang, aktivere nye
nøgler samt annullere nøgler, hvis de f.eks. er faldet i
forkerte hænder eller er blevet væk. Hermed kan man
øjeblikkeligt ændre adgangstilladelser, så den høje
sikkerhed består.

Ingen kabler

Al information mellem programmeringsenheden og
cylinderen udveksles via specielle programmerings
nøgler. Derfor er der ikke brug for kabler, antenner
eller andet eksternt udstyr.

Kontrol med nøglerne

CLIQ dp nøgler leveres altid med anbefalet post eller
ved afhentning mod kvittering og kan desuden betinges
med forevisning af ID-kort. Dermed er der fuld kontrol
over sikkerheden ved udlevering af ekstranøgler.

Sikring af bolig eller lille virksomhed

CLIQ dp er et låsesystem beregnet til mange døre
og nøglebærere. Er der behov for en mindre løsning,
anbefaler Ruko CLIQ dp’s ”lillebror”, CLIQ Solo. CLIQ
Solo egner sig til boliger og mindre virksomheder med
behov for op til 5 cylindre og op til 10 nøgler i alt. Læs
mere om CLIQ Solo på www.ruko.dk.
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Cylinderne i CLIQ dp systemerne er baseret på en skandinavisk standard, der sikrer,
at cylindrene passer til alle standard låsekasser i Danmark.
Samtidig indgår cylindrene i et komplet og internationalt sortiment med låsekasser og
tilbehør, som betyder, at hele låseenheden tilsammen opfylder alle krav til funktion, design
og myndighedskrav.
Dermed sætter CLIQ dp en helt ny høj standard for komplette låsesystemer, der tilgodeser
behovet for fleksibilitet, brugervenlighed og sikkerhed i virksomheder, boligforeninger og
institutioner.
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Gennem 75 år har Ruko været Danmarks førende
leverandør af låse og nøgler. Med udgangspunkt i denne
position er Ruko i dag totalleverandør til låse- og sikrings
markedet med et bredt sortiment af produkter og
serviceydelser, der kan medvirke til en effektiv sikring af
boliger, institutioner og erhvervsbyggerier.
Ruko satser målrettet på levering af kvalitetsprodukter
til højsikkerhedsmarkedet i et flot og funktionelt design
produceret og markedsført med respekt for menneske
lige ressourcer og miljøet. Ruko har et tæt samarbejde
med sine forhandlere, der løbende bliver uddannet i
Ruko’s store produktsortiment.
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Få yderligere oplysninger på www.ruko.dk eller kontakt
os via telefon eller e-mail.

