
 
 

ABLOY TOODETE KASUTAMINE JA HOOLDAMINE 
 

 

 

Lukukorpus ABLOY 2014 sileustele 

• Siseukse lukukorpus, mille saab lukustada/ avada võtme või väändenupuga.  

• Käelisust on väga lihtne ja mugav muuta- keerates lukukeelt 180°. 

 

Lukukorpus ASSA 565 sileustele 

• Lukukorpus lukustuskeelega ja tuuleriiviga. Lukukeele väljatulek korpusest 20 mm. 

• Lukustuskeel lukustatakse kas võtit või väändeliblikat keerates. Tuuleriivi avamiseks 

tuleb keerata võtit veel 50 või vajutada lingile. 

• LC200X on mikrolülitiga korpus. 

• Mikrolüliti muudab asendit kui lukustuskeel on korpusest väljas 20mm. 

 

Lukukorpus ABLOY LC302-305 profiilustele 

• Kasutuslukukorpus profiilustele, sobib tuletõkkeustele. 

• Automaatse tagalukustusfunktsiooniga lukukorpus. 

Sobib ustele, mis peavad peavad olema riivistatud asendis (näiteks 

tuletõkkeuksed) ja kus on vajalik ukse tagalukustumine. 

• Korpuse lukukeele asendeid saab valida korpuse esipaneelil asuvast 

režiiminupust: 

ÜLEMINE asend = automaatne tagalukustusasend. Luku saab avada väljastpoolt 

võtmega või seestpoolt väändenupust keerates. 

KESKMINE asend = lukk on riivistatud ja link töötab. 

ALUMINE asend = ei ole kasutuses.(305-el, 302 lukukeel on lukustatud korpuse 

sisse. 

Esipaneelil olevat režiiminuppu saab reguleerida vaid võtme või väändenupu 

keeramise korral. 

Lukukorpus ABLOY EL402 profiilustele 

• ABLOY EL402 - alumiiniumprofiilide uste push-pull solenoidlukk. Tänu 

sümmeetrilise risttala ainulaadsele disainile saab ABLOY EL402 lukku kasutada 

nii pöörd- kui ka pöördeukses. 

• ABLOY EL402 lukku saab elektrooniliselt juhtida erinevatest seadmetest, 

näiteks: kaardilugejatest, klaviatuurilt ja paljudest teistest .Lukku saab ühendada 

kiigeautomaatika ajamitega ja sobib ideaalselt kasutamiseks erinevates 

juurdepääsu juhtimissüsteemides. 

• Ukseraami on võimalik paigaldada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt. 



•  Ei sobi tuletõkkeuste jaoks. 

•  Lukul on kahekordse toimega risttala, mis tagab sujuva, usaldusväärse ja hõlpsa    

 kasutamise. 

 

Lukukorpus ABLOY EL482 profiilustele 
• Elektriliselt juhitav solenoidlukukorpus ühelehelistele profiilustele- või 

kaheleheliste profiiluste aktiivpoolele. 

• Nii sisemine kui ka välimine ukselink on elektriliselt kontrollitav (näiteks 

kaardilugeja või vajatusnupu abil). 

• Kui elektriline juhtimine on sisse lülitatud, saab ukse avada lingi abil. 

• Lukku saab avada nii elektriliselt, kui ka võtmest. 

• Lukustub automaatselt. 

 

 

Võtmepesa ABLOY CY322 

            •         Kahepoolne turvavõtmepesa. 

            •         Sisesta võti kuni võtmepeani võtmeavasse    

                       vertikaalasendis ja alles siis keera. Ära vääna  

                       võtit võtmepesa sees.  

• ABLOY võtmepesa ei tööta jõudu kasutades! 

 

 

Võtmepesa ABLOY CY323 

 

            •         Väände nupuga ühepoolne turvavõtmepesa. 

            •         Sisesta võti kuni võtmepeani võtmeavasse    

                       vertikaalasendis ja alles siis keera. Ära vääna  

                       võtit võtmepesa sees.  

• ABLOY võtmepesa ei tööta jõudu kasutades! 

 
 

Võtmepesa ABLOY CY066 

 

•  Karastatud terasest ühepoolne turvavõtmepesa  

           profiiluksele seest poolt väändenupuga.  

•  Sisesta võti kuni võtmepeani võtmeavasse  

           vertikaalasendis ja alles siis keera. Ära vääna võtit  

           võtmepesa sees.  

•  ABLOY võtmepesa ei tööta jõudu kasutades! 

 

 

 

 

 



Võtmepesa ABLOY CY201 

 

• ABLOY NOVEL ovaalne, ühepoolne Skandinaavia 

võtmepesa. 

Standard EN1303:2005: klass 1. 

Komplektis 3 võtit. 

• ABLOY Novel  võtmepesa ehitusse on lisatud AWS (Anti-

Wear System)  

süsteem, mis annab võtmepesale suurema kulumiskindluse 

(võtit võtmeavasse sisestades ei kuluta võti võtmepesa). 

• Kulumiskindluse mehhaaniline omadus on saanud 

patendikaitse aastani 2027. 

• Sobib kõrget turvataset nõudvatele objektidele. 

• ABLOY võtmepesad saab ühendada ühe võtmeprofiili abil ühte 

peavõtmesüsteemi. See tähendab, et vajaduse korral saab ühe võtmega avada 

mitut lukku. 

• Sümmeetriline võti. 

• Kahes suunas lukustuv. 

• Sujuv ja töökindel funktsioneerimine 

 

 

ABLOY LP700-seeria vasturaudade reguleerimine.  
 

• Abloy LP700-seeria vasturauad on reguleeritavad, et ukse   

            loksumist sulgemisel vähendada ja tihendid pingutada või  

            lukukeele sulgemist hõlbustada. 

• LP700-seeria vasturaua sisu saab reguleerida 3…5mm. 

• Reguleerimist saab teostada vasturaua otsaplaadil oleva    

           kahe lapikotsaga kruvi abil. Reguleerimiskruve tuleb  

           keerata võrdselt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABLOY NOVEL võtmekaardi kasutusjuhend 
Ostes ABLOY Novel võtmepesa, saab ostja võtmepesaga kaasa võtmekaardi.  

 

 
 

Võtmekaardile märgitakse võtmepesa peitekood, esmatellimusega kaasnenud võtmete arv, 

kuupäev ja ABLOY volitatud edasimüüja andmed. Sarilukustike puhul on võtmekaardile 

märgitud lisaks eelpool mainitule ka lukustiku number. 

 

Lisavõtmeid turvatasemega saab valmistada kõikide ABLOY volitatud edasimüüjate 

juures ootetööna kohapeal. Vajalik on võtmekaardi ettenäitamine. 

 

Lisavõtmete tellimisel märgitakse kaardile vastavasse lahtrisse võtme väljastamise 

kuupäev ja võtmete arv. 

 

ABLOY lukkude hooldus. 
Luku eesmärgipärane kasutamine eeldab, et nii luku kui selle üksikosade suhtes ei 

rakendata ülemäärast jõudu. Kunagi ärge üritage lukku avada selleks mitteettenähtud 

vahendeid kasutades. Kui eesmärgipärasel kasutamisel ilmneb defekte, siis ei tasu lukku 

ise lahti monteerima või remontima hakata. Lukud sisaldavad pisidetaile mida 

asjaoskamatu inimene ei oska hiljem tagasi panna. 

 

Lukkude, nagu ka kõigi muude mehhanismide veatu ja pikaajaline toimimine eeldab 

valmistaja tehase poolt määratud paigaldusjuhendi täitmist. 

 

Kaks korda aastas, või vajadusel tihedamalt kontrollige lukukomplekti ning ukse töötamist. 

Vajadusel pingutage kinnituskruve või reguleerige ust (uksehingi) või vasturauda. Ukse 

mittesujuv liikumine võib lukukomplekti vigastada või takistada selle töötamist.  

 

Puhastage ja õlitage võtmepesa selleks ettenähtud toodetega. 

 

Ära unusta: 
Kui kaotad võtme või kolid uude majja/korterisse, peaksid laskma kõik lukud ümber 

kodeerida uutele võtmetele. Sellega välistad kaotatud võtme leidja või endiste elanike 

pääsu oma majja/korterisse. Kui tellid selle teenuse ABLOY volitatud lukufirmast, võid 

olla kindel, et sinu lukustuse turvalisus on professionaalsetes ja usaldusväärsetes kätes.   

 

• Lisavõtmeid tuleb alati lasta valmistada originaaltoorikutest. 



• Lukukorpuse või südamike iseseisval lahtivõtmisel kaotab garantii kehtivuse. 

• Lukukorpusesse ja südamikku ei tohi sattuda metallipuru, prahti, vett jne. 

• Lukukorpust ja südamikke ei tohi üle värvida. 

 

Kui lukk ei tagalukustu, siis ei pruugi viga olla ainult lukus (ukseleht võib olla 

deformeerunud).  Kui uks käib raskelt, paranda kõigepealt uks! 

 

ABLOY uksesulgurite ja tuletõkkemehhanismide kasutamine ja hooldus 

 

Õigesti reguleeritud Abloy uksesulgurid kaitsevad uksekonstruktsioone ja lukke, juhtides 

ukse avanemist ja sulgumist. Nende usaldusväärne funktsioneerimine laias 

temperatuurivahemikus võimaldab säästa energiat ja suurendada turvalisust.  

Sulguritel saab reguleerida algkiirust, lõppkiirust, (sulgumisaeglustust ja avanemis-

piduri jõudu lisavarustusena).  

 

Abloy tuletõkkemehhanismid võimaldavad normaalses päevakasutuses hoida ust avatud 

asendis. Lahtihoitava passiivse ukselehe avatud nurka saab seadistada 70o – 130o kraadi 

vahemikus. Aktiivse ukselehe avatud nurka saab seadistada kuni 150o kraadini. 

 

Voolukatkestuse või tuletõrjehäire korral vabastatakse lahtihoitavad ukselehed 

automaatselt ning koordinaator tagab ukselehtede õiges järjekorras sulgumise. Lahtihoiu 

seadme jõudu saab reguleerida. Ukse sulgemiseks ilma häireta peab passiivse ukselehe 

vabastama selleks ettenähtud lisalülitist või käsitsi. 

 

Ära unusta: 

• Seadmeid võib kasutada ainult nendele ettenähtud eesmärkidel. 

• Ära kunagi sulgurit ava: sulguris on pingul vedru!. 

• Sulguri reguleerimiskruve ei tohi keerata sulguri pinnast kõrgemaks, muidu pääseb 

sulguris olev õli välja. Samuti ei tohi neid lõpuni kinni keerata. 

• Sulguri ja veovarre eemaldamisel võib juhtuda õnnetusi. Normaalasendis on veovarre 

vedru pinge all. 

 

Järelkontroll: 

• Kui tooted on paigaldatud, tuleb neid katsetada veendumaks, et nad töötavad 

laitmatult. Paigaldustöid võib teha ainult ABLOY volitatud ja koolitatud asjatundja. 

 

Hooldus: 

• Seadmed nõuavad regulaarset hooldamist. Hooldajaks võib olla ainult asjatundja. 

Remonti ja hooldetöid võib teostada ainult ABLOY volitustega teenindusfirma. 

 

Lugupidamisega, 

Lukupood OÜ 

Peterburi tee 34, Tallinn 

tallinn@lukupood.ee 

tel.: 5858 2240 
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