
KTL1E-järjestelmä parantaa teletilojen ja 
avainsäilöjen turvallisuutta sekä helpottaa 
niiden hallinnointia

Suuri osa tiedosta, joka puhelimestasi ja tieto- 
koneestasi siirtyy eteenpäin, kulkee jokaisesta 
kiinteistöstä ja taloyhtiöstä löytyvän teletilan läpi. 
Teletilojen ajantasainen kulunhallinta ja lukitus on 
tärkeä osa asukkaan viestintäsalaisuutta ja iden-
titeetin turvaa. Siinä missä ennen teleoperaattorit 
vastasivat tiloista itse, on niiden turvallisuus tänä 
päivänä kiinteistön omistajan vastuulla. 

Turvallisuuden varmistamiseksi valtakunnalliset 
teleoperaattorit, Yrityssuojeluyhdistys, Liikenne-ja 
viestintävirasto Traficom, Finanssiala, Kiinteistö-
liitto, Isännöintiliitto, Turvaurakoitsijat, Sähkö- ja 
teleurakoitsijaliitto STUL sekä Abloy ovat luoneet 
yhteisen KTL1E-lukitusjärjestelmän, jolla uudet ja 
saneerattavat tilat voidaan suojata. Traficomin 
suositusten mukaisessa lukitusjärjestelmässä 
käytetään Abloyn PROTEC CLIQ -teknologiaa. 
KTL1E-järjestelmän mukaisia lukituksia 
toimittavat kiinteistöille ainoastaan ABLOY-
valtuutetut lukkoliikkeet.

ABLOY-avainsäilö ja PROTEC CLIQ muodostavat 
toimivan kokonaisuuden

KTL1E koostuu seinään sijoitettavasta 
ABLOY-avainsäilöstä sekä PROTEC CLIQ 
-lukitus- ja -kulunhallintajärjestelmästä, jota 
hallinnoi Yrityssuojeluyhdistys.

Etähallittavassa järjestelmässä jokaisesta 
PROTEC CLIQ -avaimen käytöstä  jää jälki 
avaimeen/ lukkoon. Kulkuoikeuksia voidaan 
muuttaa milloin vain ja kadonneet avaimet 
voidaan tarvittaessa käyttöestää välittömästi.

KTL1E & 
PROTEC CLIQ®
Vievät teletilojen turvallisuuden
uudelle, digitaaliselle aikakaudelle.

KTL1E-lukitusjärjestelmä on
Traficomin suositusten mukainen.



NÄIN SE TOIMII: 
Tele- sähkö- tai antenniurakoitsija avaa KTL1E-
järjestelmän PROTEC CLIQ -avaimella kiinteistön 
ulkoseinään sijoitetun avainsäilön, johon on 
sijoitettu kiinteistön reittiavain. Reittiavaimella 
kuljetaan teletilaan saakka, jonka ovessa on jälleen 
KTL1E-avaimella avattava PROTEC CLIQ -lukko.

Urakoitsijoiden käyttämissä PROTEC CLIQ 
-avaimissa on kerrallaan kuukauden mittainen 
voimassaoloaika. Sen kuluessa avain on käytet-
tävä etäohjelmointilaitteessa, joka lukee avaimen 
kulkurekisterin tietokantaan sekä antaa 
automaattisesti uuden voimassaoloajan. 

Hallinnoija voi muuttaa kulkuoikeuksia jousta- 
vasti – muutokset astuvat voimaan, kun käyttäjä 
seuraavan kerran päivittää avaimensa. Avaimen 
kadotessa sen käyttöoikeuksien uusiminen 
estetään järjestelmässä, eikä avain toimi käyttö- 
ajan umpeuduttua. Turvallisuustaso palautuu 
ilman, että kukaan kävisi ohjelmoimassa tai 
sarjoittamassa lukkoja uudelleen. 

Helppous – avainsäilöjen päivittämiseksi 
PROTEC CLIQ -järjestelmään yleensä vain 
avainpesä vaihdetaan.

Avainturvallisuus – reittiavainta ei anneta 
ulkopuoliselle työntekijälle pysyvästi.

Kustannustehokkuus – turha odotusaika 
vähenee, kun avaimet ovat aina oikeiden 
henkilöiden saatavilla.

Kulunhallinta – kulkuoikeuksia hallitaan 
etänä ja kadonnut avain voidaan estää 
järjestelmästä.

Kulkurekisteri – jokaisesta avaimen 
käytöstä jää jälki.

Päivitä teletilojesi turvallisuus uudelle, digitaaliselle
aikakaudelle – voit pyytää lisätietoja ja tehdä tilauksen
kaikilta ABLOY-valtuutetuilta lukkoliikkeiltä. 

NÄIN SE TOIMII:

Etsi lähin lukkoliike
www.abloy.com/global/fi/distributionwww.yrityssuojelu.fi/fi/ktl1e-jarjestelma

https://www.abloy.com/global/fi/distribution
https://www.yrityssuojelu.fi/fi/ktl1e-jarjestelma



