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CLIQTM 

Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik
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Det bedste fra to verdener
CLIQTM er et låsesystem baseret på en mekanisk nøgle kombineret med elektronisk 
sikring. CLIQTM er det eneste produkt på markedet, der har formået at kombinere det 
bedste fra disse to verdener. Med CLIQTM får du nøglen med den pålidelige mekaniske 
sikring, samt fleksibiliteten og den ekstra sikkerhed fra elektronisk adgangskontrol. 

CLIQTM bygger mekanisk på Ruko’s Triton låsesystem, der sikkerhedsmæssigt ligger i 
top, hvad angår mekanisk sikring. Ved at tilføje det elektroniske lag, øges sikkerheden 
yderligere, idet der kun gives adgang, hvis både nøglen og elektronikken passer. 

Med CLIQTM får du:
• Adgangskontrol uden kabler, der nemt kan flyttes fra én dør til en anden.
• Tabte nøgler kan omgående kodes ud af systemet.
• Mekanisk aflåsning med højeste sikkerhed.
• En hændelseslog, der gemmer alle aktiviteter fra både nøgler og cylindre.
• Avanceret sikring med brugervenligt software.
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Nem installation
CLIQTM monteres på en dør på samme måde som en almindelig låsecylinder. Den 
nuværende cylinder skiftes blot ud, uden at der sker ændringer på døren.
En CLIQTM cylinder ligner en almindelig låsecylinder, hvilket gør løsningen ideel til 
bygninger, hvor udtrykket ikke må ændres. Dette gælder fx fredede bygninger, der med 
CLIQTM har mulighed for at øge deres sikkerhed, uden at ændre ved dørenes udseende.

Ud over døre, kan CLIQTM cylindre også monteres i fx hængelåse, portlåse og skabslåse. 
Dermed kan CLIQTM integreres i alle bygningens sikkerhedspunkter. 

Batteridrevet

CLIQTM er et batteridrevet system, hvilket har den fordel, at det ikke er nødvendigt 
at trække kabler til de døre, hvor CLIQTM skal monteres. Dette gør installationen 
både nemmere, hurtigere og billigere end at installere et komplet kabelført 
adgangskontrolsystem.

Batteriet til CLIQTM sidder i nøglen, og herfra får låsecylinderen den fornødne strøm. Der 
skal altså ikke vedligeholdes batterier i dørene. Et batteri i en CLIQTM nøgle holder til ca. 
20.000 åbninger eller hvad der svarer til ca. 2 års brug. 



Brugervenlighed
For den almindelige bruger af CLIQTM systemet er der ikke den store forskel fra at bruge 
almindelige nøgler. Nøglen ser lidt anderledes ud, og at den giver et lille bip som 
godkendelse, hvorefter den kan drejes. Systemet opleves dermed ikke som hverken 
kompliceret eller besværligt for brugeren, og der kræves ingen undervisning eller 
tilvænning.

CLIQTM i virkeligheden

Adskillige CLIQTM systemer er allerede installerede rundt omkring i Danmark. Især 
virksomheder, institutioner og kommuner, der har afdelinger spredt over et større 
geografisk område, har set fordelene ved at investere i et sikkert og fleksibelt system som 
CLIQTM.

Du kan læse historier fra det virkelige liv, og høre overvejelserne bag nogle af de CLIQTM 
systemer vi har leveret til bl.a. kommuner, ældrepleje og uddannelsesinstitutioner på:
www.ruko.dk/referencer
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Forskellige sikkerhedsniveauer
Med CLIQTM har du mulighed for at differentiere sikkerhedsniveauet på forskellige døre 
i bygningen. Fx har rengørings- og kopirum måske ikke brug for lige så høj beskyttelse 
som arkiv- og serverrum. På den måde gør CLIQTM det muligt, at nogle rum får ekstra 
beskyttelse, mens andre bevarer det samme sikkerhedsniveau som i dag. Dette gør 
CLIQTM til en omkostningseffektiv løsning til de, der ønsker fleksibel og pålidelig 
sikkerhed. 

Med CLIQTM har hver bruger kun én nøgle 

Et CLIQ™ låsesystem kan kombineres med et mekanisk Triton låsesystem. CLIQTM nøgler 
passer i både CLIQTM  og Triton cylindre, mens Triton nøgler kun åbner Triton cylindre. 
Hver bruger får én nøgle, bestemt ud fra, hvilken adgang de har brug for. Låsesystemet 
kan således installeres inden for en fornuftig økonomisk ramme, da ikke alle døre skal 
udstyres med elektroniske cylindre.

Lager

Frokoststue

Reception

Produktion

ChefkontorØkonomi

Kontor

Produktionskontor

WC WC

Triton cylindre og nøgler 
(mekanisk)

CLIQTM cylindre og nøgler 
(elektronisk) 



Hvis en nøgle mistes
En af de helt store fordele ved at vælge et CLIQTM system er, at en mistet nøgle ikke 
længere udgør en sikkerhedsrisiko. Hvis en CLIQTM nøgle mistes, kan den meget enkelt 
kodes ud af systemet. Dette betyder, at nøglen godt kan sættes i låsen, men den kan ikke 
drejes, og dermed låse døren op, fordi elektronikken i nøglen blokerer. På den måde er 
det ikke nødvendigt at skifte låsene eller lægge dem om, hvis en nøgle mistes. 

Nøgler med udløbstid

Det er muligt at sætte en udløbstid på CLIQTM nøgler, hvilket øger sikkerheden endnu 
mere. Hvis nøglens rettigheder ikke opdateres, kan nøglen ikke længere låse dørene op. 

Udløbstid på nøglerne er desuden brugbart i forhold til at give midlertidig adgang 
til bygningen. Fx skal en håndværker måske have adgang i et bestemt tidsrum i en 
weekend. Når dette tidsrum er forbi, vil nøglen ikke længere fungere. Det samme kan 
være tilfældet med rengøringspersonale, hvis nøgle kun fungerer én aften om ugen. 
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CLIQTM Remote
CLIQTM Remote er en udvidet udgave af det traditionelle CLIQTM system. Informationen 
administreres via internettet af Ruko’s servere. Dette betyder, at der ikke skal installeres 
programmer på administratorens computer.

En anden fordel ved CLIQTM Remote er, at administratoren opnår en langt højere grad af 
fleksibilitet. Det er ikke nødvendigt at være til stede ved en administrationscomputer 
på kontoret – ændringer kan laves hvor som helst med en bærbar computer med 
internetadgang og en programmeringsboks.

Adgangsændringerne sendes til en opdateringsboks placeret på den lokalitet, hvor de 
berørte brugere arbejder, hvorefter brugerne kan opdatere deres adgangsrettigheder 
ved at indsætte deres nøgle i boksen. Med CLIQTM Remote skal cylindrene ikke opdateres, 
og administrationsdelen, kaldet Web Manager, giver fuldt overblik over hændelserne for 
både cylindre og nøgler.

Indendørs 
opdateringsboks

Mobil 
opdateringsboks

Telefon med 
internet-

forbindelse
Programmerings-
boks

Kommunikation med Ruko’s servere 
via internettet

Computer 
med CLIQTM 

Web Manager



CLIQTM

Det traditionelle CLIQTM system installeres på systemadministratorens computer, eller 
centralt på virksomhedens server. 

CLIQTM er et offline system, hvilket gør det til en omkostningseffektiv løsning, som 
samtidig sikrer en høj grad af sikkerhed. Med computer, programmeringsboks og 
programmeringsnøgle kan administratoren ændre adgangsrettighederne for de enkelt 
brugeres CLIQTM nøgler. Når ændringerne er foretaget, skal administratoren forbi de 
enkelt CLIQTM cylinder med en programmeringsnøgle for at opdatere rettighederne.

I softwaren er det muligt at få et overblik over tidligere hændelser for både nøgler og 
cylindre. Vha. en programmeringsnøgle hentes hændelseslog fra de forskellige cylindre, 
mens en nøgles hændelseselog hentes ved at indsætte nøglen i programmeringsboksen. 

Programmerings-
boks

Computer 
med CLIQTM 

Web Manager

Setupnøgle

Programmeringsnøgle
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CLIQTM Remote vs. CLIQTM

Software
Lokalt på computer eller 
egen server.

Findes både med og uden ur.

Ja, muligt i systemet.Ja, muligt i systemet.

Ja, men kræver programme-
ring af aktiveringsperiode 
hos administratoren hver 
gang.

Administrator skal rundt 
til alle cylindere og 
programmere med sin 
setupnøgle.

Kan indstilles til en 
bestemt periode, der skal 
opdateres hver gang af 
administratoren.

100 hændelser for nøgler.
1000 hændelser for cylindre.

Nej.

Mindre geografiske 
afstande og/eller få 
rettighedsændringer.

Større geografiske 
afstande og/eller mange 
rettighedsændringer, samt 
behov for tidsvalidering og 
tidsskemaer.

Ja.

100 hændelser for nøgler.
1000 hændelser for cylindre.

Via Web Manager. 
Nøglebrugerne kan 
opdatere nøgler i 
opdateringsboks.

Kan bestemmes via 
tidsskemaer til forskellige 
dage og tider, helt ned på 
den enkelte cylinder.

Ja, hvis nøglen ikke er 
blevet tilført ny tid i 
opdateringsboksen.

Findes kun med ur.

Ruko hoster systemet og 
tager backup. Systemet 
tilgås online.

Ur i nøgler

Mekaniske nøgler 
og cylindre

Udløbstid for 
nøgler

Opdatering af 
rettigheder

Adgangsperiode

Hændelseslog

Anbefales ved

Opdeling i 
grupper via 
adgangsprofiler

CLIQTM Remote CLIQTM



Hardware overblik

Brugernøgle

Programmeringsnøgle

Programmeringsboks

Mobil 
opdateringsboks

Udendørs
opdateringsboks

Indendørs
opdateringsboks

Setupnøgle

Produktnavn CLIQTMCLIQTM 
Remote



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, vagt- 
selskaber 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 føren-
de 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 har et tæt samarbejde med sine forhandlere, der løbende bliver uddannet i Ruko’s store pro-
duktsortiment. For hos Ruko ved vi, at der står mennesker bag nøglen til den sikreste løsning. 

Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev
Denmark

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

Hvad står navnet Ruko for 
– og hvad står vi for i dag? 
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