
Фінська якість від ABLOY
ABLOY – один з лідерів виробництва замків, систем замикання 
та скобяних виробів, а також світовий лідер в галузі 
розробки електромеханічних замків, що відповідають таким 
вимогам сьогодення, як безпека, секретність та зручність 
у користуванні.

ABLOY® CLASSIC = C
 принцип  роботи  – диски , що обертаються
 функціонування  – за та/або  проти  годинника
 один  профіль  ключа
 кількість  дисків  – 7, 9 або  11
 кількість  комбінацій  – до 360 млн .

ОСНОВНІ ТА ДОДАТКОВІ ЗАМКИ

ЗАМКИ ДЛЯ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ

ABLOY® PROTEC  = N
 запатентована  у всьому  світі  2R™ система  цилін -

дра  та ключа  з нарізками  у двох  різних  радіусах
 принцип  роботи  – диски , що обертаються
 функціонування  – за та проти  годинника
 кілька  профілів  ключа
 кількість  дисків  –  9 або  11
 кількість  комбінацій  – до 1,97 млрд .
 надійне  функціонування  завдяки  контролеру  

дисків

До  лінійки  механічних  замків  ABLOY® входять : основні  замки  для  вхідних  дверей ; 
додаткові  замки ; замки  для  міжкімнатних  дверей ; замки  для  профільних  дверей

ABLOY® 428/2902 (додатковий  замок )
  для  металевих  та  дере  в’я них  дверей
  багатошаровий  загартований  ригель
 вихід  ригелю  20 мм
 кількість  сувальд  — 8 (понад  100 000 кодо -

вих  комбінацій )
  сталевий  корпус  та  сувальди

ABLOY® 4272 (основний  замок )
 загартований  гакоподібний  багатошаро -

вий  ригель
 реверсивна  заскочка
 сумісний  з захисною  фурнітурою  стандарту  DIN

ABLOY® EXEC  = E
 принцип  роботи  – диски , що обертаються
 функціонування  – за та/або  проти  годинника
 один  профіль  ключа
 кількість  дисків  – 7, 9 або  11
 кількість  комбінацій  – до 360 млн .

CY 322/332 N
 циліндр  ключ -ключ  

стандарту  DIN.
 cистема  Модуляр  – ба-

зовий  розмір  62 (31 х 31) 
з можливістю  подовження  
з кроком  5 мм .

 CY 332 N – з корпусом  із  
загартованої  сталі

 Престо  138/160-250-400
 матеріал : латунь  або  

алюміній
 обробка : хром , хром  

матовий , латунь  полірова -
на, анодований  алюміній

Ерго  325-25/250
  матеріал  – латунь

 обробка : хром , хром  
матовий , латунь  поліро -
вана

CY 323/333 N
 циліндр  ключ -тумблер  

стандарту  DIN.
 система  Модуляр  – ба-

зовий  розмір  62 (31 х 31) 
з можливістю  подовження  
з кроком  5 мм .

 CY 333 N – з корпусом  із  
загартованої  сталі

ABLOY® 2014
 замок  для  внутрішніх  

дверей  та туалетних  кімнат
 замикання  — стандарт -

ним  ключем  або  поворот -
ною  кнопкою

 реверсивна  заскочка
 фурнітура : тільки  ручка ; 

ручка  + щиток ; ручка  + по-
воротна  кнопка

ABLOY® 2018
 циліндровий  замок  для  

внутрішніх  дверей
 замикання  — одним  

обертом  ключа
 реверсивна  заскочка
 вихід  ригелю  — 14 мм
 застосовується  з фур -

нітурою  фінського  та DIN 
стандарту

До  лінійки  циліндрів  ABLOY® входять : циліндри  скандинавського  типу  для  дерев ’яних , 
металевих  та  профільних  дверей ; циліндри  стандарту  DIN

До  лінійки  скобяних  виробів  ABLOY® входять : ручки  та  щитки  скандинавського  стандарту ; 
ручки  та  щитки   стандарту  DIN; ручки  для  профільних  дверей ; ручки  для  вікон ; ручки -скоби

 матеріал : сталь  (001, 004/8), латунь  (002)
 обробка : хром , хром  матовий , латунь  полірована , 

латунь  матова

 матеріал : сталь  (001, 004), латунь  (002)
 обробка : хром , хром  матовий , латунь  полірована , 

латунь  матова

19/001 

 матеріал  — цинк
 обробка : хром , хром  

матовий , золотистий  лак

ZP100CW100 ZP200CW200 ZP400CW8/400

16/001

 матеріал  — цинк
 обробка : хром , хром  

матовий , золотистий  лак

8/002 

 матеріал  — латунь
 обробка : хром , хром  

матовий , латунь  полірована , 
кольорові  пластикові  вставки

9/002 

 матеріал  — латунь
 обробка : хром , хром  

матовий , латунь  по-
лірована

51/062

11/002

65 грн.

592 грн.

ABLOY® 4232 
(додатковий  замок )

 гакоподібний  багато -
шаровий  загартований  
ригель

 сумісний  із  захисною  
фурнітурою  стандарту  DIN

 Опція : захисна  зворотна  
планка

370 грн.

Від 55 грн.

Від 843 грн.

Від 1117 грн.

Від 110 грн.

Від 1283 грн. Від 2281 грн

Від 477 грн.

Від 894 грн.

.нрг 63 діВ.нрг 47 діВ

Від 170 грн. Від 844 грн. Від 890 грн.

Від 1042 грн.

ABLOY® ME 153/154/155
(додатковий  замок )

 циліндр  ABLOY Protec
 ригель  з загартованої  

сталі
 вихід  ригелю  25.4 мм
 підсилена  зворотна  план -

ка
 сталеві  гвинти  кріплен -

ня  М6
 обробка : хром , матовий   

хром , полірована  латунь .
Від 2076 грн.

Від 74 грн.

110 грн.

110 грн.

CY 035N 
Циліндр  скандинавсько -
го типу  з тумблером  для  
дерев ’яних  та металевих  
дверей . Захисна  скоб ’янка  
з латуні  з вставкою  із  за-
гартованої  сталіВід 1113 грн.

CY 036N 
Подвійний  циліндр  скан -
динавського  типу  для  
дерев ’яних  та металевих  
дверей . Захисна  скоб ’янка  
з латуні  з вставкою  із  за-
гартованої  сталіВід 1655 грн.

ABLOY® 428

044/ 456 9444 044/ 428 7015



До лінійки індустріальних замків ABLOY® входять: замки для обладнання; висячі замки; замки для меблів; спеціальні замки

До лінійки електромеханічних замків ABLOY® входять: 
cоленоїдні замки скандинавського стандарту; соле-
ноїдні замки стандарту DIN; моторні замки скандинав-
ського стандарту; моторні замки стандарту DIN

ВИСЯЧІ ЗАМКИ
Високоякісні та високобезпечні замки 
для замикання воріт, решіток, склад-
ських та інших приміщень. Матеріал 
корпусу та скоби гарантують захист 
від корозії та практично унеможлив-
люють злам замка. Найвищий рівень 
безпеки забезпечує застосування ви-
сячих замків разом із спеціальними 
захисними навісами.

Від 262 грн.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 12 – 24 В постійного струму 
 робоча температура -20°С - +60°С
 нормально зачинений/нормально відчинений
 з функцією вільного виходу та керованого входу
 з функцією керованого входу та виходу

МЕБЛЕВІ ЗАМКИ
Замки для замикання металевих та дерев’яних 
меблів, а також склянних вітрин, особливо 
у разі, коли потребується підвищена безпека. 
Застосовуються для замикання складських по-
лиць, шаф з медичним обладнанням та ліками, 
ящиків, що висуваються, дверей вітрин, які роз-
суваються та інше.

Від 454 грн.

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАМКИ
Замки для банківських депозитаріїв, групового зами-
кання меблів, скриньок зберігання та іншого спеці-
ального застосування.

Від 441 грн.

ЗАМКИ ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ

Замки для замикання ігрових та торгівельних автоматів, платіжних термі-
налів, платних телефонів, поштових скриньок, а також різних металевих 
шаф та скриньок

Від 189 грн.

СОЛЕНОЇДНІ ЗАМКИ СКАНДИНАВСЬКОГО СТАНДАРТУ
Електромеханічні замки для застосування у якості виконавчих елементів систем контролю доступу 
з циліндрами та фурнітурою скандинавського стандарту

EL502 (EL512,513) EL402 (EL412,413) EL580/582 EL480/482

EL404 (EL414,415) EL560/561 EL460/461

ABLOY DC240
 дотягувач для великогабаритних внутрішніх та зовнішніх дверей
 можливість застосування у протипожежних дверях з межею вогнетрив-

кості 60 хв.
 клас: 2…6 (40...120 кг) — регулюється
 регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення
 тяги: стандартна, стандартна з фіксацією або ковзна (замовляються 

окремо)
 робоча температура: -35°С…+50°С
 колір: сріблястий, коричневий, латунь, білий

ABLOY DC247
 дотягувач для великогабаритних внутрішніх та зовнішніх дверей
 клас: 5…7 (100...160 кг) — регулюється
 регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення
 тяги: спеціальна стандартна DC197 (замовляється окремо)
 робоча температура: -35°С…+50°С
 колір: сріблястий, коричневий, латунь, білий

ABLOY DС 405
 універсальний дотягувач для більшості вну-

трішніх та зовнішніх дверей
 клас: 1…5 (20...100 кг) — регулюється
 регулювання початкової та кінцевої швидко-

стей зачинення
 тяга: стандартна (у комплекті)
 робоча температура: -25°С…+ 45°С
 колір: сріблястий

Дверна автоматика ABLOY 
призначена для автоматич-
ного відчинення та зачинення 
дверей, що відчиняються 
навстіж на підприємствах та 
громадських закладах.

 вмонтована система регу-
лювання основних параметрів

 можливість об’єднання з електромеханічними та магнітними замками, 
датчиками безпеки, пристроями контролю доступу

 функція утримання дверей у відкритому положенні
 можливість застосування стандартної або ковзної тяги

DA 300 DA 361 DA 460 DА 461

Вага дверей (макс), кг 60 120 125 120

Напруга живлення, В 110-230 110-230 90-264 100-230

Споживання енергії, Вт 85 120 70 120

Макс. кут відкривання, град. 100 110 100 110

Розмір (ДхВхГ), мм 453х68х82 660х85х99 595х85х107 721х85х107

Вага автомату, кг 3,1 9 6,5 9

Температура середовища, °С 0...+40 -10...+50 -15...+50 -15...+50

Ціна, грн. 14493 27651 26960 29034

До лінійки пристроїв керування дверима входять: дотягувачі дверей; автоматика для дверей, що відчиняються навстіж

СОЛЕНОЇДНІ ЗАМКИ СТАНДАРТУ DIN 
Електромеханічні замки для застосування у якості виконавчих елементів систем контролю доступу 
з циліндрами та фурнітурою стандарту DIN
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