Umpioven
käyttölukot
Abloy
4190
4194
4195
4197
4960

E4190

E4194

Vihreä = Toiminnallisesti yhteensopiva Danalock V3
Musta = Yhteensopiva varauksin - Tarkasta toiminta ennen tilausta
Punainen = Ei yhteensopiva
Upotusstandardi Toiminnan kuvaus
Automaattisesti takalukittuva sylinterilukkorunko. Takalukittumista ohjataan rintalevyssä olevalla
SFS 5209
valintanupilla. Lukko on avattavissa myös painikkeella.
Automaattisesti takalukittuva sylinterilukkorunko, jossa teljen ulostulo on 21mm. Lukossa ei ole
SFS 5209
painiketoimintoa. Lukko on avattavissa vain avaimella tai vääntönupilla.
Automaattisesti takalukittuva sylinterilukkorunko, jossa telki voidaan lukita rungon sisään.
SFS 5209
Takalukittumista ohjataan rintalevyssä olevalla valintanupilla. Lukossa ei ole painiketoimintoa.
Osastoivan palo-oven sylinterilukkorunko, jossa on vain sylinteritoiminto. Lukko avataan ainoastaan
SFS 5209
avaimella tai vääntönupilla. Takalukittumattoman teljen ulostulo on 14mm.
Automaattisesti takalukittuva sylinterilukkorunko palje- ja työntöoviin. Takalukittumista ohjataan
SFS 5209
rintalevyssä olevalla valintanupilla. Saatavissa myös 4960T eli ns. talonmiehen versio.
Automaattisesti takalukittuva painiketoiminen sylinterilukkorunko umpioviin. Lukitustelki takalukittuu,
kun takalukituskiila ja telki painuvat lukkorungon sisään. Lukko avautuu aina sisäpuolelta painikkeella,
työntölevyllä tai avauspuomilla. Lukkorungossa on päiväkäyttötoiminto, jota ohjataan rintalevyssä
SFS 5209
olevalla valintanupilla. Valintanupin käyttö on normaalisti estetty. Valintanuppi vapautuu kiertämällä
ensin avaimesta.
Abloy

SFS 5209

LC100

SFS 5209

LC102

OneFit

LC120
LC121
LC122

LC123

LC125
LC127

LC190

LC193

LC194

LC195

LC197
LC204
LC290
LC291
LC960

Automaattisesti takalukittuva vedintoiminen sylinterilukkorunko umpioviin. Lukitustelki takalukittuu
aina, kun takalukituskiila ja telki painuvat lukkorungon sisään. Lukko avautuu aina sisäpuolelta
painikkeella, työntölevyllä tai avauspuomilla. Lukko takalukittuu aina oven sulkeutuessa.
Lukko varustetaan molemminpuolisilla painikkeilla. Takalukittumista ohjataan rintalevyssä olevalla
valintanupilla. Takalukittu ovi avataan kääntämällä avainta 180° ulkopuolelta tai vääntönuppia 90°
sisäpuolelta. Tämän jälkeen lukko avataan painikkeella.
Automaattisesti takalukittuva sylinterilukkorunko. Lukko varustetaan molemminpuolisilla painikkeilla.
Takalukittumista ohjataan rintalevyssä olevalla valintanupilla. Takalukittu ovi avataan kääntämällä
avainta 180° ulkopuolelta tai vääntönuppia 90° sisäpuolelta. Tämän jälkeen lukko avataan painikkeella.
Automaattisesti takalukittuva kaksoispesällinen sylinterilukkorunko, jossa teljen ulostulo on 21 mm.
Lukko avataan avaimella tai vääntönupilla. Lukko soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa vaaditaan oven
takalukkiutuvan aina sulkeutuessaan.
Automaattisesti takalukkiutuva kaksoispesällinen sylinterilukkorunko. Takalukittumista ohjataan
rintalevyssä olevalla valintanupilla.
Automaattisesti takalukittuva kaksoispesällinen sylinterilukkorunko palje- ja työntöoviin.
Takalukittumista ohjataan rintalevyssä olevalla valintanupilla.
Automaattisesti takalukittuva kaksoispesällinen sylinterilukkorunko varapoistumisoviin. Vinotelki
takalukittuu automaattisesti, kun ovi suljetaan. Teljen ulostulo on 21 mm. Lukkorunko varustetaan
kaksipuolisella avainpesällä ja poistumistien vääntönupilla. Vinotelki avataan joko avaimella tai
poistumistien vääntönupilla.
Automaattisesti takalukittuva kaksoispesällinen sylinterilukkorunko, jossa telki voidaan lukita rungon
sisään. Takalukittumista ohjataan rintalevyssä olevalla valintanupilla. Lukossa ei ole painiketoimintoa.

Osastoivan palo-oven kaksoispesällinen sylinterilukkorunko, jossa on vain sylinteritoiminto. Lukko
avataan ainoastaan avaimella tai vääntönupilla. Takalukittumattoman teljen ulostulo on 14mm.
Automaattisesti takalukkiutuva sylinterilukkorunko. Lukitustelki takalukkiutuu, kun takalukituskiila ja telki
painuvat lukkorungon sisään. Lukkorungossa on päiväkäyttötoiminto, jota ohjataan rintalevyssä olevalla
OneFit
valintanupilla. Valintanupin käyttö on normaalisti estetty. Valintanuppi vapautuu kiertämällä ensin
avaimesta tai vääntönupista.
Sylinterilukkorunko varapoistumistieoviin. Lukitustelki takalukkiutuu aina, kun takalukituskiila ja telki
painuvat lukkorungon sisään. Teljen ulostulo 21 mm. Lukkorunko varustetaan kaksipuolisella
OneFit
avainpesällä ja poistumistien vääntönupilla. Lukko avataan joko avaimella tai poistumistien
vääntönupilla.
Automaattisesti takalukkiutuva sylinterilukkorunko. Lukitustelki takalukkiutuu aina, kun takalukituskiila ja
telki painuvat lukkorungon sisään. Lukossa ei ole painiketoimintoa. Teljen ulostulo 21 mm. Lukko on
OneFit
avattavissa vain avaimella tai vääntönupilla.
Automaattisesti takalukkiutuva sylinterilukkorunko. Lukitustelki takalukkiutuu, kun takalukituskiila ja telki
painuvat lukkorungon sisään. Lukkorungossa on päiväkäyttötoiminto, jota ohjataan rintalevyssä olevalla
OneFit
valintanupilla. Valintanupin käyttö on normaalisti estetty. Valintanuppi vapautuu kiertämällä ensin
avaimesta tai vääntönupista. Lukossa ei ole painiketoimintoa.
Osastoivan palo-oven sylinterilukkorunko, jossa on vain sylinteritoiminto. Lukko avataan ainoastaan
OneFit
avaimella tai vääntönupilla. Takalukkiutumattoman teljen ulostulo on 14 mm.
SFS 5208, SS 81 Automaattisesti takalukittuva sylinterilukkorunko. Takalukittumista ohjataan rintalevyssä olevalla
valintanupilla.
73 83
OneFit
Salpalukko, jossa on ainoastaan painiketoiminto. Suositellaan julkisiin tiloihin.
OneFit
Salpalukko julkisten tilojen WC- oviin. Lukkoa käytetään painikkeen ja WC- vääntönupin kanssa.
Automaattisesti takalukittuva sylinterilukkorunko palje- ja työntöoviin. Takalukittumista ohjataan
OneFit
rintalevyssä olevalla valintanupilla.

Valintanupin asento
YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 21 mm. Lukko avattavissa vain avaimella tai vääntönupilla.
ALA-ASENTO = Telki ulos 14 mm.

Web
https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/4190/
https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/4194/

YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 21 mm. Lukko avattavissa vain avaimella tai vääntönupilla.
ALA-ASENTO = Telki lukitaan lukkorungon sisään.

https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/4195/
https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/4197/

YLÄASENTO = Lukittuu automaattisesti oven sulkeutuessa. Avataan avaimella tai vääntönupilla.
ALA-ASENTO = Telki on lukittu lukkorungon sisään.
YLÄASENTO = Takalukittu, telki ulos 17 mm. Lukko avattavissa ulkopuolelta vain avaimella ja sisäpuolelta
painikkeella, työntölevyllä tai avauspuomilla.
ALA-ASENTO = Päiväkäyttö, telki ulos 14 mm. Lukko on avattavissa ulkopuolelta myös painikkeella.

https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/4960/

https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/e4194/
YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 21 mm. Painikkeet toimivat kun avainta tai vääntönuppia on käännetty.
ALA-ASENTO = Telki ulos 14 mm. Lukko avataan painikkeella.
https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc100/

YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 21 mm. Painikkeet toimivat kun avainta tai vääntönuppia on käännetty.
ALA-ASENTO = Telki ulos 14 mm. Lukko avataan painikkeella.
https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc102/

https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc120/
YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 21 mm. Lukko avattavissa vain avaimella tai vääntönupilla.
ALA-ASENTO = Telki ulos 14 mm. Lukko avattavissa myös painikkeella.
YLÄASENTO = Lukittuu automaattisesti oven sulkeutuessa. Avataan avaimella tai vääntönupilla.
ALA-ASENTO = Telki on lukittu lukkorungon sisään.

https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc121/
https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc122/

https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc123/
YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 21 mm. Lukko avattavissa vain avaimella tai vääntönupilla.
ALA-ASENTO = Telki lukitaan lukkorungon sisään.

https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc125/
https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc127/

YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 21 mm. Lukko on avattavissa vain avaimella tai vääntönupilla.
ALA-ASENTO = Telki ulos 14 mm. Lukko on avattavissa myös painikkeella.

https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc190/

https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc193/

https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc194/
YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 21 mm. Lukko on avattavissa vain avaimella tai vääntönupilla.
ALA-ASENTO = Telki lukitaan lukkorungon sisään.

https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc195/

https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc197/
YLÄASENTO = Takalukitus, telki ulos 20 mm. Lukko avattavissa vain avaimella tai vääntönupilla.
ALA-ASENTO = Telki ulos 14 mm.

https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc204/
https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc290/
https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc291/

YLÄASENTO = Lukittuu automaattisesti oven sulkeutuessa. Avataan avaimella tai vääntönupilla.
ALA-ASENTO = Telki on lukittu lukkorungon sisään.

https://www.abloy.fi/fi/abloy/abloyfi/tuotteet/tuotteet/mekaaniset/umpioveen-upotetut-lukkorungot/lc960/
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