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Завдяки реалізації на проектах при-
строїв автоматичного відчинення-
зачинення дверей, успішно вирі-

шуються проблеми регулювання доступу, 
енергозбереження та шляхів евакуації 
під час надзвичайних ситуацій.

Об’єктивно склалось так, що у нас 
більш відомі автомати для відчинення – 
зачинення дверей розсувних. Відомі, 
перш за все, завдяки тому, що викорис-
товуються на розсувних дверях вхідної 
групи багатьох громадських споруд. 

Разом з тим, не менш важливим за-
вданням є організація автоматичного 
проходу як на вхідній, так і на внутрішній 
групі розсувних дверей торговельних та 
офісних центрів, аеропортів, лікарень 
та інших громадських місцях, а також на 
дверях приватних споруд.

Такі можливості надає дверна авто-
матика ABLOY® (АБЛОЙ®), яка забезпе-
чує легкий прохід через усі відомі типи 
розсувних дверей. Асортимент продукції 
АБЛОЙ® включає розпашну автоматику 
для всіх типів дверей, як для малої, так 
і великої прохідності, легкої, середньої 
ваги або для важких умов експлуатації. 
А безшумна робота розсувної автомати-
ки АБЛОЙ® дозволяє встановлювати її 
на міжкімнатні двері приміщень готелів, 
будинків для престарілих, офісів.

Коли ж потрібно використовувати саме 
автоматику для розсувних дверей?

Перш за все, на вхідних дверях, аби 
забезпечити більш безпечне замикан-
ня об’єкту, оскільки автоматика розсув-
них дверей АБЛОЙ® має схему керуван-
ня електромехачними замками і при 
спільному застосуванні з моторними 
замками забезпечує не тільки надійну 
роботу обладнання автоматичних две-
рей, а й забезпечує надійне замикання 
об’єкта в разі необхідності.

Саме для цього і було створено нову 

лінійку моторних замків ABLOY® CERTA 
(АБЛОЙ® СЕРТА) стандарту EuroDIN, пре-
зентовану наприкінці 2011 року.

Тут слід зазначити, що перший у світі 
моторний замок було вироблено ком-
панією ще на початку далеких 70-х ХХ ст. 
Маючи за плечима більш ніж віковий 
досвід у технологіях замикання, компа-
нія Аbloy знаходиться в стані постійного 
розвитку своєї продукції, що приносить 
справжній душевний спокій для Вашого 
офісу чи помешкання.

Нові моторні замки ABLOY® CERTA під-
німають ступінь захисту від зламу, міц-
ність, дизайн і зручність на принципово 
новий щабель. Для забезпечення індиві-
дуальних рішень лінійка моторних замків 
сегментується на три категорії: для неве-
ликих офісів, для громадських будівель 

та для об’єктів високої безпеки. Кожна з 
категорій охоплює замки із одно- та ба-
гатоточковим замиканням, котрі пере-
кривають найширшу гаму розмірів, типів 
дверей за конструктивом та вимог щодо 
безпеки у глобальному масштабі.

ABLOY® CERTA забезпечує перевірений 
опір зламу до 60 000 Н (а це 6.12 тонни – 
прим. автора) та надійну високоінтелек-
туальну функціональність електроніки. 
Завжди пам’ятаючи про Вашу безпеку ми 
гарантуємо, що з новими моторними зам-
ками Ви матимете безперебійний вихід 
у разі будь-якої аварійної ситуації. Дов-
говічність замків підтверджується тесту-
ванням у 500 000 циклів відкривання-за-
кривання із боковим навантаженням на 
ригелі в 5 кг, що більш ніж удвічі перевищує 
стандартні вимоги норм за циклічністю.
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В сучасному житті дверна автоматика відіграє видну роль.
Вона не тільки надає цілком певні вигоди і зручності, що 
пов’язані із забезпеченням автоматичного регулювання про-
ходу в приміщення, а й сприяє енегро- та теплозбереженню. 
Автоматичні пристрої закривання дверей надають додаткових 
зручностей в тих випадках, коли відкривання вручну є усклад-
неним або незручним з тих, чи інших причин.
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Маючи 2 роки гарантії, нова лінійка 
моторних замків витримує як високі тем-
пературні показники, так і суворі умови 
навколишнього середовища. Арктичний 
холод, виснажлива спека, 96 годин у ко-
розійному соляному розчині – ABLOY® 
CERTA із цим впорається з легкістю.

«ABLOY® CERTA – це один із останніх 
наших доказів відданості інноваціям та 
досконалості виробничого процесу.

Злочини, невизначеність та катастро-
фи все частіше стають частиною нашого 
повсякденного життя. Водночас люди 
повинні мати можливість знаходити ду-
шевний спокій, насолоджуватися жит-
тям; знати та відчувати, що вони – у 
безпеці», ділиться Juha-Pekka Hirvonen 
(Юха-Пекка Хірвонен), спеціаліст підроз-
ділу корпусів електромеханічних замків 
на заводі Аблой Ой, м. Йоенсуу.

Отже, що ж надає новий тандем: двер-
на автоматика АБЛОЙ® та моторні зам-
ки ABLOY® CERTA?

Завдяки функції «штовхай та тягни»  
Ви можете із зручністю відчиняти та 
зачиняти двері – бо навіть без вико-
ристання дверної ручки або інтегрував-
ши замки в свою систему санкціонов                                          
аного доступу разом із дверною авто-
матикою, забезпечувати рівномірний та 
організований доступ людей.

Якщо будівлі мають сотні дверей, Ви 
можете користуватися функцією Денно-
го та Нічного режимів роботи для центра-
лізованого керування замками, а також 
для управління різноманітними режима-
ми безпеки на об’єкті.

Так, виробник уже має успішний досвід 
встановлення та експлуатації цих замків 
у київському офісі відомого міжнародно-
го провайдера послуг Інтернет-зв’язку 
ТОВ «ЕМ АЙ АЙ ТІ».

Органічне поєднання моторних замків 
ABLOY® CERTA та дверної розсувної ав-
томатики відкриває безліч можливостей.

В умовах стрімкого розвитку сучас-
них технологій також стрімко зростають 
вимоги і щодо технічного оснащення 
об’єктів із найрізноманітніших сфер на-
шого життя: сучасні медичні заклади, 
торговельні центри, громадські закла-
ди, аеропорти, об’єкти інфраструктури 
залізничного та муніципального тран-
спорту, станцій технічного обслуговуван-
ня, будинків для людей похилого віку, 
офісів, ділових центрів, готелів, ресто-
ранів, промислових будівель, логістич-
них центрів та житлових будинків тощо.

Крім того, слід зазначити, що застосу-
вання моторних замків ABLOY® CERTA 
разом із дверними автоматами наразі є 
одним із найпростіших, найзручніших та 
найефективніших з точки зору безпеки та 
витрат, способів автоматизації проходу, 
побудованих за принципом «plug & play».

Окрім зазначеного, дверна автомати-
ка надає додаткову зручність у ситуаціях, 
коли відчинення дверей вручну було б 
незручним або тяжким фізично. Так, її ре-
комендують встановлювати на двері, які 
мають відчинятися безконтактним спосо-
бом через міркування гігієни або як час-
тина рішення щодо виходу для громад-
ських будівель та протипожежних дверей.

Також автоматика розсувних дверей 
ABLOY® особливо підходить для встанов-
лення у місцях, де двері за функціональ-
ним призначенням є протипожежними 
або дверима запасного виходу, або коли 
встановлення ущільнювачів на дверях або 
їх термоізоляція є критичним показником.

Крім того, за необхідності дверну авто-
матику може бути встановлено з послі-
довним підключенням (одні двері не від-
чиняться доти, поки не будуть відчинені/
зачинені попередні).

Автоматика розсувних дверей ABLOY® 
разом із моторними замками ABLOY® 
CERTA забезпечує надійну роботу облад-
нання автоматизованих дверей та значно 
подовжує термін їх безпечної експлуатації.

Для забезпечення надійної та без-
печної роботи автоматизованих две-
рей виробник пропонує цілий ряд 
аксесуарів: сенсори безпеки, про-
грамні перемикачі, ліктьові вимикачі, 
мікрохвильові радари одно- та дво-
направленої дії, блок затримки тощо.

Кваліфікований же персонал Представ-
ництва та авторизованих дилерів із ра-
дістю забезпечать коректний підбір об-
ладнання відповідно до Ваших потреб.

Представництво Аблой Ой
в Україні та ін. країнах СНД
Київ, 03035
вул. Петрозаводська, 2А, оф. № 610
тел.:    +380 44 496 0295
факс: +380 44-496 0297

www.abloy.ua
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  Бізнес-центр "Олімпік", в якому розташо-
вано офіс міжнародного провайдера послуг 
Інтернет-зв’язку ТОВ «ЕМ АЙ АЙ ТІ».


