
pextra+ huoltosylinteri
 Kulku omilla ehdoillasi



pextra+:n älykkäät toiminnot tekevät siitä täydellisen 
lukitusjärjestelmän kerrostaloihin, mutta se sopii 
täydellisesti myös yksityistaloihin ja julkisiin tiloihin, kuten 
toimistoihin, teollisuuteen, kouluihin ja hoitolaitoksiin.

pextra+ SAT (Secure Access Temporary) on mekaa-
ninen huoltotoimintomme. Asunnon omistaja 
lukitsee sylinterin ja asettaa sen huoltotilaan 
helposti asunnon avaimella. Ovi voidaan sen jälkeen 
avata ja lukita huoltoavaimella, kunnes asunnon 
omistaja käyttää avaintaan uudelleen. 

pextra+ on kehitetty vastaamaan markkinoiden korkeaa suojausta, käyttövarmuutta, 
kokonaistaloudellisuutta ja käyttöikää koskeviin vaatimuksiin. Laaja valikoima sisältää 
hyväksyttyjä perus ja erikoissylintereitä useimpiin tarpeisiin. Lisäksi on olemassa useita 
valinnaisia älytoimintoja, joista voit valita omiin erityistarpeisiisi sopivat.

Flex – Uudet avaimet  
lukkoja vaihtamatta

SAT – Tilapäinen kulkuoikeus. 
Turvallinen ja yksinkertainen.

Flex mahdollistaa uusien avaimien hankkimisen esimer kiksi 
asuntosi oveen ilman kallista lukkojen vaihtoa. Jos satut 
hukkaamaan avaimen, niin tilaat vain uudet avaimet lisensoi-
dulta jälleenmyyjältäsi. Heti kun uusia avaimia  käytetään, sylinteri 
ohjelmoidaan uudelleen ja vanhat avaimet muuttuvat käyttökelvottomiksi. 
Tämä toiminto voidaan suorittaa käyttäjäavaimelle kaksi kertaa.

 pextra+
 Älykkäät toiminnot

Yhdistämällä magneettinen tappi karkaistuun tappiin 
saavutetaan parempi tiirikointi- ja peukalointisuoja 
kaikissa lukkosylintereissä, jotka voidaan yhdistää 
 hyväksyttyyn lukkoyksikköön.

Huoltoavain

Käyttäjäavain

Parannettu tiirikointi- 
ja peukalointisuoja
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Ensimmäinen askel 
kohti turvallisempaa 
ympäristöä 

dormakaba-lukitusjärjestelmiä 
on saatavana eri konsepteina, 
jotka on kehitetty Pohjoismaiden 
markkinoille. Ne täyttävät 
lukitusjärjestelmille asetettavat 
vaatimukset ja tarjoavat 
samalla parhaan mahdollisen 
suojan ja käyttövarmuuden. 
Jokaisella konseptilla on erittäin 
laaja valikoima, sisältäen 
hyväksyttyjä perus ja erikois-
sylintereitä useimpiin tarpeisiin.

Lue lisää lukitus-
järjestelmistämme  
www.dormakaba.fi
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2020.09.22 fi Pidätämme oikeuden muutoksiin 
ja mahdollisten virheiden korjauksiin

Miellyttävistä, esteettömistä 
oviratkaisuista turvallisiin 
poistumisreitteihin, 
yhtenäisellä muotoilulla. 
Asiantuntijatiimimme tietää 
kaiken oviympäristöjen 
projektoinnista.

Autamme sinua arkkitehtina, 
rakennuskonsulttina, lukkoseppänä tai 
turvallisuuskonsulttina valitsemaan parhaat 
ovien lukitus- ja turvatuotteet. Kehitämme 
sinun ja asiakkaittesi tarpeisiin ratkaisuja, 
joita tarvitset ja jotka täyttävät kulkua 
koskevat säännöt sekä viranomaisten ja 
vakuutusyhtiöiden asettamat 
turvallisuusvaatimukset.


