CLIQ Go
®

Интелигентното решение
за малки заключващи системи
IKON - Специалистът по системи за сигурност от 1926 г.!

Нашите продукти и компетентност –
IKON е оригиналът и
вече над 80 години има осезаем отпечатък
върху системите за заключване и сигурност!
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®

От създаването и патентоването на профилната
ключалка преди повече от 80 години заключващите
механизми на марката IKON са наложили висок стандарт
в много страни по света. С патентоването започна
ерата на т.нар. секретна ключалка. Наследство, което
задължава и което ни прави горди.

Когато вратите се заключват и трябва да бъдат
обезопасени срещу достъпа на неупълномощени лица,
влиза в действие заключващата профилна ключалка.
Днес тя представлява основният елемент от сигурността
на бравата и вратата. За заключващи системи,
инсталирани преди 80 години, все още доставяваме
ключове и заключващи механизми.
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Управлявайте своята сигурност
с приложението CLIQ Go
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Навсякъде и
по всяко време
С приложението CLIQ-Go
навсякъде и по всяко време
имате контрол над своята
електронна заключваща
система.

Изглежда ли Ви позната
тази ситуация?

В една все по-сложна среда управлението на заключващата система трябва да бъде интуитивно и удобно.
Изискванията за сигурност непрекъснато се променят, нови служители имат нужда от достъп, губят се
ключове или служителят трябва да има достъп само

Определете кой и кога да има достъп до
помещенията Ви

през уикендите. C приложението CLIQ Go сигурността
придобива ново измерение, като Ви позволява да
контролирате и управлявате достъпа от мобилното си
устройство.
®

Ако искате да разширите Вашата
заключваща система, това е възможно
без проблеми

Ако се изгуби ключ, можете да го
блокирате с приложението
CLIQ Go

CLIQ Go предоставя решение за
достъп в облак, за да управлявате
своята заключваща система по всяко
време и отвсякъде
®

В нашия динамичен свят имате нужда
от гъвкави решения за достъп, за да можете
да се фокусирате върху целите си

CLIQ Go – системата за електронно заключване
С дълъг експлоатационен живот, сигурна и ефективна
®
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CLIQ Go е система с
приложение, базирана в
облак, и работи с таблети
и смартфони с Android и
iOS, както и с компютри с
Windows.
®

CLIQ Go е чисто електронна заключваща
система, базирана на прецизната механика и
микроелектронните компоненти на технологията
CLIQ на ASSA ABLOY. Микроелектрониката в
програмируемия, водонепроницаем ключ и
компактният електронен заключващ механизъм
осигуряват възможно най-високо ниво на сигурност –
надеждно и безпроблемно. CLIQ Go решава
проблема с изгубените ключове. Тъй като всеки
ключ е индивидуално програмируем, разрешенията
за заключване лесно може да бъдат изтрити –
®

Лесен и бърз монтаж
на ключалките без
окабеляване

CLIQ ® Go

CLIQ ® Go

CLIQ ® Go

независимо къде се намирате.
Системата, базирана в облака, работи безпроблемно
посредством приложението CLIQ Go. Възможно
е обаче и оторизиран специалист да поеме
управлението на заключващите системи.
®

Ново, гарантиращо бъдещето поколение чип CLIQ®
със заключване AES и бърза скорост на обработката
с ефективно управление на енергията

Компактните заключващи механизми CLIQ предлагат
много висока сигурност. Благодарение на широката
гама от различни типове ключалки, системата е
подходяща за много приложения – от входната Ви
врата до осигуряване на алармени системи, врати и
шкафове.
®

С широкото сертифициране за много области на
приложение, включително и за обекти на открито, Вие
сте отлично подготвени за всички настоящи и бъдещи
изисквания.

Ротор

Програмиращите устройства за актуализиране на
ключовете се предлагат като настолно и мобилно
програмиращо устройство.

За всеки случай на употреба –
правилният тип ключалка

Електронният контакт между ключовете и
заключващите механизми осигурява сигурна електрическа връзка и пренос на данни

Блокиращ модул

Пружина с контакт към маса

Високозащитени
ключалки CLIQ за всички
видове врати, батерия в
ключа, малко поддръжка,
без окабеляване, дълъг
експлоатационен живот.
®

®

®

Многообразни възможности за приложение –
предлагат пълна гъвкавост
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Подсигурете входната врата
със секретна ключалка с палец

Подсигурете своята алармена
система с едностранна
секретна ключалка

Подсигурете пощенската кутия
с ключалка с лост

Подсигурете чекмеджетата на
бюрата с мебелна ключалка

Подсигурете чекмеджетата
на шкафовете с кръгла
мебелна ключалка

Електродвигател

Ключовете и ключалките може
да бъдат програмирани с гъвкави
заключващи разрешения и графици

Водо- и прахоустойчива дръжка
на ключа с батерия и електронен
модул

Бърза смяна на стандартната
батерия в ключа – без използване
на инструменти

Подсигурете килерните
помещения с катинар

Изискванията за достъп
могат да се променят много
бързо и трябва да реагирате
на тези промени. С CLIQ Go
заключващата система може
да бъде управлява гъвкаво.
®

Изгубени ключове –
просто отменете програмирането с CLIQ Go-App
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®

Достъп до помещение –
получете го лесно с CLIQ Go

Пример
Изгубените ключове
могат да представляват
сериозен риск за
сигурността. С CLIQ
Go можете да отмените
разрешенията за достъп
отвсякъде и по всяко
време.

1

Пример

2

3

®

Изискванията за достъп
може да се променят
много бързо и трябва
да реагирате на тези
промени. С CLIQ Go
можете да управлявате
достъпа в реално време.
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2

3

Досега асистентката Ви не е
имала разрешение за достъп до
помещение. В ключа ѝ това не
е било програмирано. Тя Ви се
обажда и Ви моли да ѝ дадете
разрешение.

Информирате Вашата колежка,
която бързо и лесно променя
разрешенията за достъп с
приложението CLIQ Go.

Колежката отива с мобилно
устройство при Вашата асистентка
и препрограмира ключа на място.
Вашата асистентка вече може да
отключи помещението.

®

Вашата колежка ще Ви информира
за изгубен ключ!

Тя ще блокира изгубения ключ
с приложението CLIQ Go.

След това ще програмира нов ключ
и с него ще си възвърне разрешенията за достъп до съответните
врати.

Така работи!

или
Приложение CLIQ Go

Базиран в облак CLIQ Go
®

Приложение CLIQ Go

Пренос на данни на променените разрешения за достъп
в ключа CLIQ с настолно или мобилно програмиращо
устройство

Управлявайте своята система с приложението CLIQ Go

Достъпът сега е възможен
с програмирания ключ

ОФИС

∙∙ Изберете потребителския ключ
∙∙ Отменете разрешенията за достъп за изгубения ключ и направете нов
ключ с разрешения за достъп (напр. график и врата) или променете
разрешенията за достъп на наличен ключ
∙∙ По избор: Програмирайте ключа с програмиращото устройство директно
в движение

®

ДОБРЕ ДОШЛИ

CLIQ® Go е гарантиращо бъдещето решение
за малкия бизнес и частни потребители –
Вашият специалист по системите за
сигурност ще се радва да Ви консултира!

Винаги подръка:
С CLIQ Go спестявате много време и усилия
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Пример
Ако бизнесът Ви се
промени, трябва да
можете да разчитате
на това, че Вашата
заключваща система е
гъвкава.

1

2

3

Искате нови ключове и ключалки
от Вашия специализиран магазин
за системи за сигурност. Тези нови
компоненти може да бъдат доставени много бързо...

...тъй като става въпрос за електронна заключваща система. Вашият
специалист по системи за сигурност
разполага с всички необходими
компоненти за Вас на склад. Той
има нужда само от Вашата лична
оторизация за сигурност.

Той програмира нови ключалки
и ключове в специализирания си
магазин. Вече можете да видите
актуализациите с приложението
CLIQ Go

Инсталирането става
бързо и лесно – по
този начин новите
помещения могат да
бъдат използвани почти
веднага и да бъдат
сигурни.

®
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Вашият специалист по системи за
сигурност може бързо да достави
и инсталира новите ключалки на
вратите Ви.

Ключалките CLIQ Go се монтират
лесно на вратата без окабеляване
и дори се адаптират към различни
дебелини на вратата на място.
®

Можете да проследявате развитието на разширението по всяко време
чрез приложението CLIQ Go
и да управлявате новите компоненти на Вашата заключваща система веднага след инсталирането
им във Вашето приложение.
®

Така работи!
Базиран в облак CLIQ Go
®

Вашият специалист по системи за сигурност подготвя CLIQ
ключове и ключалки и организира Вашата система в облак

®

Вашият специалист по системи за сигурност инсталира
компонентите CLIQ на вратите
®

Автоматична актуализация на нови ключове и ключалки
във Вашето компютърно приложение CLIQ Go
®

СПЕЦИАЛИЗИРАН МАГАЗИН ЗА СИСТЕМИ
ЗА СИГУРНОСТ

ОФИС

ПРИЕМНА

Автоматична актуализация на новите ключове
и ключалки в приложението CLIQ Go
®
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