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SMALL BUSINESS 
Ogromna wygoda i intuicyjna obsługa drzwi zewnętrznych w 
małych budynkach, sklepach i biurach. Efektywny kosztowo 
wybór dla mocno obciążonych drzwi, od których wymaga się 
wygody i nadzwyczajnej wytrzymałości mechanicznej oraz 
trwałości. 

DZIAŁANIE
• Funkcja Push&Pull umożliwia otwieranie drzwi bez 

konieczności naciskania klamki. To podnosi przepustowość 
przejścia i czyni drzwi łatwiejszymi w użyciu.

• Sygnał zaryglowania
• Można używać z systemem kontroli dostępu

PUBLIC
Konstrukcja, która sprosta potrzebom spotykanym w obiektach 
publicznych, biurowcach, szpitalach, instytucjach edukacyjnych, 
centrach handlowych i na stadionach sportowych i wyposażona jest 
we wszechstronne możliwości kontroli dostępu.

DZIAŁANIE
• Duży wybór sygnałów monitoringu ułatwia integrację z systemem 

kontroli dostępu oraz zapewnia wyższy poziom zabezpieczenia 
drzwi.

• Przy braku zasilania, drzwi są automatycznie ryglowane.
Dzięki tej funkcji zamek może być używany w drzwiach 
ognioodpornych.

• Elektroniczne zabezpieczenie przeciwsabotażowe przywraca stan 
zamka sprzed wystąpienia błędu.

• Możliwe wykonanie w technologii Hi-O, która udostępnia licznik 
otwarć i system sygnalizacji obsługi serwisowej. Wykorzystanie tych 
możliwości wymaga kompatybilnego systemu kontroli dostępu.



Wytrzymałość 
mechaniczna 
EN12209 (siła boczna)

 Zabezpieczenie
 elektryczne

Ogień
EN1634

Ewakuacja 
EN179, 
EN1125

 Okucia
 High Security

SMALL BUSINESS

EL418 30 000 N (3000 kg)  » Sygnał rygiel na zewnątrz – X •
EL518 30 000 N (3000 kg)

MP418 razem 40 000 N (4000 kg) 
zamek główny + dodatkowy

MP518 razem 40 000 N (4000 kg) 
zamek główny + dodatkowy

PUBLIC

EL420 30 000 N (3000 kg)  » Wybór sygnałów 
monitoringu

 » Zabezpieczenie 
przeciwsabotażowe

 » Podtrzymanie zasilania 
w kontrolerze

 » Opcja wykonania w 
technologii Hi-O

X X •
EL520 30 000 N (3000 kg)

MP420 razem 40 000 N (4000 kg) 
zamek główny + dodatkowy

MP520 razem 40 000 N (4000 kg) 
zamek główny + dodatkowy

HI-SECURITY

EL432 30 000 N (3000 kg)  » Wybór sygnałów 
monitoringu

 » Zabezpieczenie 
przeciwsabotażowe

 » Zintegrowane 
podtrzymanie zasilania

 » Interfejs Bus (inteligentna 
komunikacja)

 » Funkcja ewakuacji 
sterowana elektronicznie

 » 2-stronna kontrola dostępu

X – •
EL532 30 000 N (3000 kg)

MP432 razem 40 000 N (4000 kg) 
zamek główny + dodatkowy

MP532 razem 40 000 N (4000 kg) 
zamek główny + dodatkowy

EL532HS 60 000 N (6000 kg)

Dodając okucie high 
security (dostępne 
tylko dla zamków do 
drzwi płasz czowych), 
można w istotny 
sposób podnieść 
poziom zabezpieczenia

– Niedostępne     • Dostępne     X Standard

EMC

60 000 N

500 000

SECURE

EXIT

FIRE

NaClNaCl

WARUNKI 
ŚRODOWISKOWE

EWAKUACJA
Testowane na zgodność 
z EN179 i EN1125

ODPORNOŚĆ OGNIOWA
Testowane na 
zgodność z EN1634

KOMPATYBILNOŚĆ 
ELEKTROMAGNETYCZNA

KONTROLA DOSTĘPU
Szeroki zestaw 
funkcji (zależny od 
linii produktowej)

TRWAŁOŚĆ 
Testowane na 500 000 
cykli przy nacisku 
bocznym 5 kg

ODPORNOŚĆ NA 
FORSOWANIE
Wytrzymałość na siłę 
boczną od 30 000 N 
do 60 000 N

HI-SECURITY 
Nowy wzorzec inteligentnego zamka o gwarantowanej niezawodności.  
Oferuje wygodę użytkowania i nadaje się do instalacji o najwyższym 
standardzie zabezpieczenia, takich jak elektrownie atomowe, obiekty 
infrastrukturalne, telekomunikacyjne, muzea i instytucje finansowe.

DZIAŁANIE
• Wybór sygnałów monitorujących ułatwia integrację z systemem KD, 

SSWiN i zapewnia wyższy poziom zabezpieczenia drzwi.
• Automatyczna aktywacja w sytuacji niebezpieczeństwa: po zaniku 

zasilania zamek się rygluje. Jednocześnie zostaje uaktywniona 
wewnętrzna klamka ewakuacyjna.

• 2-stronna KD: Aby rejestrować każde przejście, drzwi można 
zablokować także od wewnątrz. Zabezpiecza to też przed otwarciem 
drzwi od wewnątrz, np. po rozbiciu szyby. Zanik zasilania anuluje 
wewnętrzną blokadę, umożliwiając bezpieczną ewakuację.

• Sabotaż na skutek manipulacji kablem jest niemożliwy
• Elektroniczne zabezpieczenie przeciwsabotażowe raportuje 

problemy do systemu i przywraca stan zamka sprzed błędu.
• Funkcja powtórnego wejścia: umożliwia wybór alternatywnej drogi 

w przypadku niebezpieczeństwa.

EL532HS: Specjalny zamek do drzwi o wysokich wymaganiach 
przeciwwłamaniowych. Nadzwyczajna wytrzymałość specjalnego 
zestawu okuć i blachy ościeżnicowej.

CECHY ZAMKÓW ABLOY® CERTA



PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ Z UFNOŚCIĄ

Abloy przeszło 30 lat temu zaprezentował pierwszy 
na świecie zamek elektromotoryczny. Dziś rozwiązania 
opracowywane przez firmę należą do wiodących 
technologii w świecie zabezpieczeń. 

Osiągnięciom tym towarzyszyło zrozumienie, że 
przestępstwa, niepewność i katastrofy w coraz większym 
stopniu są udziałem naszego codziennego życia. Dziś 
chcemy nie tylko czuć się bezpiecznie, ale chcemy 
wiedzieć, że naprawdę jesteśmy bezpieczni.

Dlatego, projektując zamki, Abloy zawsze szuka  
rozwiązań, które wniosą prawdziwy spokój ducha do 
Twojego domu i biznesu. Teraz, inwestując w przyszłość, 
prezentujemy nową generację zamków elektrycznych.

ABLOY® CERTA - NOWE ZAMKI 
ELEKTROMOTORYCZNE

Zamki elektryczne ABLOY® zawsze  były przykładem 
niedoścignionego bezpieczeństwa, wysokiego poziomu 
zabezpieczenia, wygody i elegancji stosowanych rozwiązań. 
Nowa gama zamków ABLOY® CERTA wynosi zasady 
projektowania i wytwarzania na wyżyny doskonałości oraz 
wyznacza nową rolę dla zamków elektromotorycznych, jako 
pierwszą i najlepszą gwarancję bezpieczeństwa w małym 
biznesie, wielkich kompleksach i w przemyśle.

BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE
Zamki ABLOY® CERTA cechuje odporność na siłę 
wyłamującą do 60 000 N oraz inteligentne środki zabez-
pieczenia elektronicznego, w tym  sygnalizację dla systemu 
KD, zabezpieczenie przed manipulacją,  odporność za 
zakłócenia elektromagnetyczne i 2-stronną KD. Mając 
na uwadze priorytet bezpieczeństwa ludzi, nowe zamki 
gwarantują bezproblemowe wyjście w sytuacji zagrożenia, 
co czyni je idealnymi dla drzwi ewakuacyjnych przy 
jednoczesnej wysokiej odporności na włamanie. 

MADE IN FINLAND
ABLOY® jest dumny ze swego fińskiego dziedzictwa. 
Szczyci się ponad stuletnim  doświadczeniem w budowaniu 
nadzwyczajnych zamków i zamierza także przyszłości 
przewodzić stawce w przemyśle zabezpieczeń. Zamki  
ABLOY® CERTA to najnowszy dowód na to, że kierujemy 
się innowacyjnością i dążeniem do doskonałości.

POTWIERDZONA TRWAŁOŚĆ
Zamki ABLOY® CERTA podnoszą pojęcie trwałości 
na nowy poziom. Są testowane na niewiarygodną 
liczbę 500 000 pełnych cykli z siłą boczną 5 kg – to 
ponad dwukrotnie więcej, niż wymagania standardów.  
Ekstremalne temperatury, od arktycznego zimna po 
pustynny upał, czy 96 godzin w słonym spraju – zamki 
ABLOY® CERTA wytrzymają to wszystko. Jakość 
potwierdzamy dwuletnią gwarancją.

WYGODA 24/7
Dzięki funkcji Push&Pull, możesz otwierać i zamykać drzwi 
wygodnie - nawet nie używając klamki. Funkcja Push&Pull 
zintegrowana z automatami do otwierania drzwi jeszcze 
bardziej ułatwia przejście i usprawnia przepływ osób. 
W budynkach o setkach drzwi można zastosować funkcję 
Dzień&Noc do centralnego sterowania blokadą drzwi 
i zmiany trybu zabezpieczone/ewakuacja.

WSZECHSTRONNOŚĆ
ABLOY® CERTA oferuje systemy zamknięć dostosowane do 
projektowanych potrzeb. Wybierz spośród trzech kategorii: 
Small business, Public lub Hi-security.  Każda kategoria 
zawiera zamki jedno i wielopunktowe, o najszerszym na 
świecie zakresie wymiarów, dostosowane do praktycznie 
każdych drzwi i wymagań w zakresie zabezpieczenia.
  Zamki wielopunktowe są idealne do wysokich drzwi 
profilowych, ponieważ trzy punkty ryglowania wzmacniają 
strukturalną wytrzymałość drzwi i dają dwukrotnie 
większą odporność ogniową w stosunku do zamków 
jednopunktowych. Dla poprawy estetyki i funkcjonalności, 
wszystkie zamki ABLOY® CERTA są instalowane wewnątrz 
skrzydła drzwi.  

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
Zamki ABLOY® CERTA pobierają minimalną i  niez-
mienną ilość energii w trakcie całego użytkowania. 
Budowa i zastosowane materiały ułatwiają recykling. 
Nasz proces produkcyjny, system zarządzania jakością 
oraz organizacja pracy są potwierdzone certyfikatami 
obejmującymi całą organizację Abloy Oy.



Podstawowymi wartościami zamków ABLOY® CERTA są bezpieczeństwo ludzi, odporność, wygoda użytkowania oraz estetyka. 
Aby sprostać potrzebom naszych klientów w świecie nacechowanym niepewnością,  postanowiliśmy, że podstawą 

naszej pracy będzie perfekcja i zdecydowaliśmy się twórczo przemyśleć i nieustannie doskonalić te wartości.
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Abloy Oy is one of the leading manufactures of locks, locking systems and architectural hardware and the word´s leading developer of products in the field of electromechanical locking technology.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O. Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209

www.abloy.com

CERTIFIED 
ORGANISATION

ISO 9001    ISO 14001
OHSAS 18001

DEFINED  BY PERFECTION.
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