www.abus.dk

VITESS LÅSESYSTEM
Til arkitekter, rådgivere og bygherrer

INTRODUKTION
I mere end 50 år har specialister ved ABUS Pfaffenhain i Tyskland udviklet og produceret låsesystemer i høj
kvalitet målrettet erhvervs- og boligbyggeri.
ABUS-Gruppen Nordic A/S forestår distribution af låsesystemerne i Danmark i tæt samarbejde med et stærkt
forhandlernetværk. Fra den tidlige planlægning til udarbejdelse af den færdige låseplan og produktion står
ABUS’ personale til rådighed med ekspertise og vejledning.
Et låsesystem er en langsigtet investering, som skal holde i mange år. ABUS har produceret hængelåse siden
1924 - det er din garanti for, at ABUS er en pålidelig partner på dit næste projekt.
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LÅSESYSTEMETS VIGTIGSTE OPGAVER
Sikring
Hvad enten der er tale om en administrations- eller produktionsbygning, offentligt byggeri eller
boligbyggeri, så har bygningens sikkerhed høj prioritet. Hvor der er behov for beskyttelse af værdier,
personer eller sikring af værdifulde data og viden, tilbyder ABUS individuelle løsninger, som imødekommer
alle sikringsbehov.

Adgangskontrol
Store nøglebundter og uklar nøgleadministration hører fortiden til. Et opdateret låsesystem fra ABUS lever
op til kravene for moderne bygningsadministration. Hver bruger af bygningen har kun én nøgle, der giver
adgang til præcis de områder, som de har autoritet til. Som en naturlig del af et moderne låsesystem
udarbejdes der et samlet overblik over de enkelte nøgleindehavere, og hvilke områder de har adgang til.
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UDARBEJDELSE AF LÅSEPLANEN
Grundig planlægning og fremsynethed er grundlaget for et pålideligt og funktionelt låsesystem. Mange
forhold skal tages i betragtning og indarbejdes tidligt i planlægningen.
Først og fremmest skal det ønskede sikringsniveau, organisering af bygningens nuværende og fremtidige
brugere tænkes ind i låsesystemet. Et låsesystem skal designes således, at mulige fremtidige ændringer eller
udvidelser af bygningen kan indarbejdes.
Fremsynethed gør det let at lave fremtidige udvidelser til systemet. Hos ABUS står vi inde for, at vore
forhandlere, i tæt samarbejde med vores egne kompetente medarbejdere, udarbejder fremtidssikre
låseplaner, som vil fungere i mange år. Ofte deltager vi også i planlægningsmøder med bygherre og rådgiver
for at sikre, at alle aspekter af bygningens fremtidige brug er indarbejdet i låseplanen.
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PRODUKTSORTIMENT
ABUS råder over et bredt cylinderprogram, som dækker alle behov på det danske marked:

Oval cylinder 457-2

Sikkerhedscylinder udv.
470-2 og indv. 470-1

Rokoko cylinder 457-1

Indvendig cylinder til
kasselås 475

Postkasse cylinder 456H27

Møbelcylinder til danske
møbellåsekasser 472

Låseindsats til hængelås
492-VHS83

Gitterport cylinder 471

Hængelås model
83AL/45

Rund cylinder til gl.
danske låsekasser 474

Profilcylinder, halv 452

Cylinder til ABUS
møbellåsekasser 456-MZ

Profilcylinder, dobbelt
410

ABUS låsekasser til
møbelcylinder 456-MZ

Profilcylinder, vrider 430

Kontaktcylinder 456
ES1 + ES2

Profilcylinder, halv med
knob 491KH

Overflader
Messing, forniklet (NI)

Messing, antik bronze (BROA)

Messing, forkromet (CR)

Messing, forgylt – mat (AUMA)

Messing, forgyldt – poleret (AUPO)

Messing, messing (MS)
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VITESS LÅSESYSTEM
Fremtidssikret mod ulovlig nøglekopiering
Nøgleprofilen i det nye Vitess-låsesystem fra ABUS er formet som en blød bue. Profilen er med til at gøre
cylinderen ekstra svær at dirke . Samtidig er låsesystemet udstyret med det nye Intop-nøglestopsystem, som
stopper nøglen i den rette position i forhold til låsestifternes placering i tromlen. Forsøger en indbrudstyv
at komme ind med en manipuleret nøgle uden Intop-systemet, bliver den ikke standset i det korrekte
skæringspunkt, og cylinderen kan derfor ikke låses op.
Ikke nok med, at den buede nøgleprofil og Intop-systemet er teknisk svære at kopiere, så er Intop-systemet
patenteret og varemærkebeskyttet. Det betyder, at man er beskyttet mod illegalt fremstillede nøgler og
dermed kan have tillid til, at der ikke er uregistrerede nøgler i omløb til ens låsesystem.
Med patentbeskyttelse af Intop-nøglestopsystemet frem til 2034 samt en uendelig varemærkebeskyttelse
tilbyder ABUS med Vitess-låsesystemet et af de bedst beskyttede systemer på markedet.

Patent (begrænset)
Konkurrent 1
Konkurrent 2
Konkurrent 3

2022

Varemærkebeskyttelse (ubegrænset)

2023
2026
2034

ABUS Pfaffenhain Vitess
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ubegrænset >>

FAKTA OM VITESS
•
•
•
•
•
•
•
•

Blokeringsstift

PATENTERET
SYSTEM TIL
ÅR 2034

Patenteret til år 2034
Uendelig varemærkebeskyttelse
Registreret ved Forsikring og Pension i højeste sikringsklasse
Ekstra borebeskyttelse som standard
Buet nøgleprofil
Blokeringsstift, der aflæser, om nøglen er korrekt
Intop-nøglestopsystem
Kan udvides med fire sidestifter (Vitess 2000)

Intop system

Intop system
Blokeringsprofil

Standard borebeskyttelse – stifter af
hærdet specialstål

Multipel
paracentrisk 3D
buet profil

6 fjederbelastede stifter
Ekstra borebeskyttelse
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KVALITET
Alle låsesystemer fra ABUS er udviklet og produceret på ABUS’ egne fabrikker i Tyskland. Dette gælder
for alle komponenter, der indgår i låsecylindrene - helt ned til de mindste komponenter.
Alle trin i produktionsprocessen skal leve op til de internationale standarder, som testinstitutter i
hele verden stiller til låsesystemer. I Danmark gælder det EN 1303 og registrering ved Forsikring og
Pension, hvor alle ABUS’ låsesystemer naturligvis lever op til de højeste sikringsniveauer.

SERVICE
Hos ABUS er det ikke nok at levere høj kvalitet. Vi kender til de udfordringer, der er i forbindelse med
byggeprojekter, hvorfor vi ved, at det er vigtigt, at vi lever op til så korte leverancetider som muligt,
ligesom det er vores målsætning altid at levere til aftalt tid.
Det gælder ikke kun for hovedleverancer i forbindelse med låsesystemer, men også ved den
efterfølgende servicering af låsesystemet med nøgler og komponenter.
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DESIGN OG TEKNOLOGI
Design og kontinuerlig, teknologisk udvikling er grundlaget for et højkvalitetsprodukt. Ved hjælp af
CAD-styret teknologi udvikler vores specialister nye innovative løsninger, der sikrer, at vi konstant er i
udvikling og hele tiden forbedrer produktdesigns og produktionsprocesser.

PRODUKTION
Produktion af et komplekst låsesystem kræver teknologisk såvel som menneskelig perfektion.
ABUS-medarbejdernes årelange erfaring med låsecylinderproduktion - kombineret med den mest
moderne produktionsteknologi - skaber grundlaget for et vedvarende og højt kvalitetsniveau i
produktionen. Det gør sig gældende hele vejen igennem fabrikken fra produktion af de mindste dele
til overfladebehandlingen og den endelige stiftning af låsesystemerne. Hele vejen igennem er der
faste procedurer for kvalitetskontrollen i hvert enkelt led.
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ABUS KG
ABUS-Gruppens hovedkontor, Wetter, Tyskland.

ABUS PFAFFENHAIN
ABUS-Gruppens division for produktion og udvikling af låsesystemer: ABUS Pfaffenhain. Jahnsdorf,
Tyskland.

ABUS-GRUPPEN NORDIC A/S
Salg og distribution i Norden: ABUS-Gruppen Nordic A/S. Horsens, Danmark.
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Elektronisk sikring

Mekanisk sikring

Sikring i fart

ABUS‑GRUPPENS AKTIVITETER
ABUS-Gruppen blev grundlagt i 1924 i Ruhr-distriktet i Tyskland med produktion og salg af hængelåse
ud fra devisen: Sikkerhed er afhængig af kvalitet! I dag er ABUS-Gruppen en global spiller inden for
sikkerhedsteknologi og dækker tre produktområder: Sikring af private hjem, sikring af virksomheder og
endelig sikring i fart, som er produkter henvendt til cykel- og MC-branchen. Med sine mange divisioner er
ABUS-Gruppen ledende producent i Europa med et bredt sortiment af produkter inden for både elektronisk
og mekanisk sikring. Man har altid husket de grundlæggende principper om sikkerhed og kvalitet, som
gav virksomheden succes fra starten. Salgsmæssigt har ABUS-Gruppen succes i hele verden, og produkterne
afsættes således globalt i mere end 100 lande.
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SALG OG RÅDGIVNING
ABUS-Gruppen Nordic A/S
Egeskovvej 2A
8700 Horsens
Telefon: 70 22 26 05
Mail: mekanisk@abus.dk

Campus Tower, Magdeburg,
Tyskland, år 2014
Antal cylindre: 369 stk.
Antal nøglekoder: 297 stk.

German Aerospace Center,
Tyskland
Antal cylindre: 1495
Antal nøglekoder: n/a

Emirates Palace Hotel,
Abu Dhabi, FAE, år 2004
Antal cylindre: 5216 stk.
Antal nøglekoder: 4115 stk.

Universitetshospital Clermont
Ferrand, Frankrig, år 2009
Antal cylindre: 2936 stk.
Antal nøglekoder: 2750 stk.

