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Højsikkerheds låsesystem
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Foran med teknologien
Det er på baggrund af vores ønske om at være den førende leverandør på markedet for sikkerhed,
at vi har udviklet låsesystemet Triton 501.
Med Triton 501 får du et patenteret låsesystem, som er kendetegnet ved højeste sikkerhed,
fuld fleksibilitet og enkel nøglekontrol. Låsesystemet passer til alt fra mindre erhvervsbyggerier,
offentlige institutioner, store virksomheder og kommuner. Og det kan skræddersys helt efter
ønsker og behov.
Triton 501 kan leveres med tre forskellige sikkerhedsniveauer: CLIQ Triton 501+, Triton 501 og
Triton 401. Det betyder at låsesystemet kan tilpasses alle sikkerhedsniveauer – lige fra indvendige
døre på fx kontoret, og til sikring af udvendige døre.

Brugervenlighed er
nøgleordet
Med Triton 501 kan man kombinere tre sikkerhedsniveauer
i et og samme låsesystem. Det giver høj sikkerhed og er en
økonomisk fornuftig løsning. Samtidig er brugervenligheden
høj, idet hver medarbejder kan nøjes med én nøgle, selvom
der er behov for adgang til lokaler med forskellige sikkerhedsniveauer.
Samtidig ved vi at behovet for sikring hurtigt kan forandre
sig. Derfor er Triton 501 konstrueret således, at det er nemt
at udvide systemet i takt med at virksomheden vokser – og
sikkerheden skal selvfølgelig forblive ligeså høj som da
systemet oprindeligt blev taget i brug.
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Sikkerhedsniveau

Høj sikkerhed er altafgørende

Det er to faktorer som er afgørende når det angår sikkerheden i et låsesystem. Konstruktionen
skal være sikker, og der skal være styr på nøglerne.
Triton 501 er konstrueret efter ambitionen om at gøre det lidt bedre og udfordre den eksisterende teknologi. Derfor har vi udviklet en helt ny patenteret nøgleprofil, og sammen med den
specielt udviklede sidekodeanordning sætter det nye standarder for sikkerhedsniveauet.
Samtidig er Triton 501 patenteret, og det at låsesystemet er patenteret betyder også, at der ikke
kan fremstilles uautoriserede nøgler. Derudover består en del af sikkerheden også af, at tromlen
har en paracentrisk udformning. Det betyder, at profilen er skåret således, at den går ind over
centerlinjen og dermed udgør den en stor del af dirke-sikringen.
Det er enkelt at bevare nøglesikkerheden og bevare et godt overblik, så man ved, hvem der har
nøgler til hvad. Via et softwareprogram kan man administrere udlån af nøgler, og registrere når
de kommer retur. Dermed kan den høje sikkerhed bevares hele tiden.
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Derudover har hver enkel Triton 501 nøgle sin egen unikke nøglekode – og hver enkel bruger
skal kun have én nøgle.
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Sikkert ned til mindste detalje
På ydersiden ser låsesystemer ens ud og det er ikke muligt at se, hvor avanceret en låsecylinder egentlig er. I en Triton 501 låsecylinder er det en helt ny teknologi som er gemt bag
det neutrale ydre.

s-rustfri møtrik

s-sikkerhedstromle

Om systemet*
I låsecylinderen er der en topkode med seks stifter med
dobbeltkode og sidekode med yderligere fem koder.
Den nye teknologi der anvendes i Triton cylindre, er udviklet
til at opfylde de øgede krav til sikkerhed som bl.a. kommer fra
forsikringsselskaberne. Den unikke, patenterede konstruktion
øger sikkerheden betragteligt. Stifterne er udformet, så der indtræder en blokering, hvis der sker en uautoriseret oplukning, og
en nyudviklet s-rustfri møtrik til montage af s-cylindertromlen,
øger modstandskraften mod vriderangreb og udtræk.

*Triton 501 opfylder kravene til EN 1303:2005.
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Fakta
 Opfylder DS/EN 1303

• Unikke koder

• Bore-sikring

• Patenteret nøgleprofil

• Dirke-sikring

• Patenteret teknologi

• Top-kode

• Sidekode med 5 stifter

• 2 spærresystemer

• Nøglekontrol

Tre sikkerhedsniveauer i samme låsesystem
Udgangspunktet i låsesystemet er en Triton 501 højsikkerhedscylinder, som selvfølgelig opfylder
de højeste krav i henhold til EN 1303 og mere end det.
Låsesystemet kan forsynes med en CLIQ Triton 501+ overbygning, som giver en konstant høj
sikkerhed. CLIQ Triton 501+ indeholder samme mekanik som Triton 501, men derudover er
der indbygget elektronik, som giver en unik bekvemlighed for medarbejdere og administrator
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af systemet.
I Remote-udgaven er det også muligt at styre nøglerne på afstand via en computer.

Derudover kan der også indgå cylindre med næsthøjeste sikkerhed, som hedder Triton 401.
De cylindre kan anvendes til lokaler, som ikke har brug for sikring i højeste klasse. Dermed er
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Triton 501Sikkerhedsniveau
en omkostningseffektiv løsning, hvor hver enkel bruger kun har brug for én nøgle.
Læs mere om Triton 501 på www.ruko.dk/triton
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Triton 401
Sikkerhedsniveau
Standard sikkerhed

CLIQ nøglen kan anvendes
til alle sikkerhedsniveauer.
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Triton nøglen kan anvendes til
sikkerhedsniveau 4 og 5.
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Hvad står navnet Ruko for
– og hvad står vi for i dag?
Ruko blev stiftet i 1930 af Rudolf Koreska – en visionær låsesmed, der allerede fra firmaets start
lagde vægt på teknisk viden, udvikling, uddannelse samt et tæt samarbejde med politi, vagtselskaber og forsikringsselskaber.
Dette blev grundlaget for firmaets succes.
I dag er Ruko meget mere end låse og nøgler. Vi er en del af ASSA ABLOY, der er verdens førende
leverandør af løsninger til komplet sikring af døren, med et bredt sortiment af produkter og
serviceydelser, der hjælper til en effektiv sikring af boliger, institutioner og erhvervsbyggerier.
Ruko satser målrettet på kvalitetsprodukter i et funktionelt og elegant design – produceret med
respekt for menneskelige ressourcer og miljøet.

Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev
Denmark

M8203/04-2016/1000

Ruko har et tæt samarbejde med sine forhandlere, der løbende bliver uddannet i Ruko’s store
produktsortiment. For hos Ruko ved vi, at der står mennesker bag nøglen til den sikreste løsning.

Tel: 44 54 44 54
Fax: 44 54 44 44
e-mail: ruko@ruko.dk
www.ruko.dk
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