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Yrityksestä

United Technologies Corporation
Onity on osa UTC Climate, Controls & Securitya, joka on johta-
va lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien, rakennus-
hallinnan ja -automaation sekä paloturvallisuusratkaisujen 
toimittaja.   
UTC Climate, Controls & Security on osa United Technologies 
Corporationia (NYSE: UTX), joka tuottaa huipputeknologiatuot-
teita ja -palveluja rakennus- ja ilmailualoille koko maailmas-
sa. 

UTC:llä on pitkä ja rikas historia teknologian uranuurtajana, 
sillä sen johtaviin liiketoimintayksiköihin lukeutuvat esimerkiksi 
Otis Elevator, Carrier ja Hamilton Sundstrand; UTC tarjoaa 
Onitylle maailmanluokan laatuprosesseja ja tuotekehitysre-
sursseja.

Vuosikymmenien ajan olemme olleet maailman johtava elektro-
nisten lukkojen valmistaja hotellialalla sekä muillakin aloilla, kuten 
koulutus-, yritys-, julkishallinto- ja merenkulkusektoreilla. Tekno-
logioiden nivoutuessa vuosien varrella toisiinsa olemme laajen-
taneet palvelu- ja ratkaisuvalikoimaamme; nyt olemmekin paljon 
enemmän kuin pelkkä lukkojen valmistaja.

Tänä päivänä olemme johtava erilaisten kiinteistönhallintatek-
nologioiden tuottaja – aina elektronisista lukoista sisätilojen 
turvakaappeihin, minibaareihin, energianhallintaan ja puetta-
viin järjestelmiin asti. Meidät tunnetaan kaikkialla maailmassa 
innovoivasta ajattelutavasta ja älykkäistä järjestelmistä – tämä on 
tehokas yhdistelmä.

Maailmanlaajuinen tukiverkosto
Vuodesta 1984 asti Onity on asettanut elektronisen ovilukituksen 
standardeja ja asentanut yli viisi miljoonaa elektronista lukkoa yli 
30 000 hotelliin kaikkialla maailmassa. Onity rakentaa kestä-
viä asiakassuhteita ja tarjoaa asiakkailleen näiden tarvitsemat 
ratkaisut. Jo yli 250 hotelliketjua ympäri maailmaa käyttää Onityn 
elektronisia ratkaisuja.

Oregonin Salemissa, USA:ssa, pääkonttoriaan pitävällä Onityl-
la on tuotekehitystä sekä kokoonpanotoimintaa Espanjassa, 
Meksikossa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa sekä yli 115 maata kattava 
maailmanlaajuinen myynti- ja palveluverkosto. Tarvitsit sitten 
apuamme missä tai milloin tahansa, olemme lähellä ja varmis-
tamme, että järjestelmäsi toimivat moitteettomasti.

Laadukkaat tuotteet
Maailmanlaajuisesti olemme asentaneet miljoonia järjestel-
miä, ja meidät tunnetaan kaikkialla luotettavista tuotteista sekä 
ylivertaisesta tuotetuesta. Tuotteemme täyttävät kansainväliset 
standardit, ja ne on suunniteltu sekä valmistettu armottoman laa-
dunvalvonnan alla. Hoidamme tuotteiden ja palvelujen elinkaaren 
kaikki vaiheet – tuotekehityksestä kaupan jälkeiseen tukeen asti 
– taataksemme parhaan mahdollisen laadun.
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Hotelliala

Sähköiset lukitusjärjestelmät
Onityn ratkaisuissa yhdistyvät innovatiivinen teknologia, luotet-
tava palvelu ja vuosikymmenien kokemus; siksi Onity tarjoaa 
nykypäivän kehittyneimmät elektroniset lukitusratkaisut. Onity on 
asentanut yli viisi miljoonaa ovea ympäri maailmaa. Sen lukkojen 
laatu, ominaisuudet ja kestävyys vastaavat tarpeisiisi, ja lisäetuna 
pääset hyötymään Onityn osaamisesta sekä maailmanlaajuises-
ta maineesta.

Suunniteltu käytettävyyden ehdoilla
Onityn sähköiset lukot on suunniteltu nerokkaasti, ja ne ovat yhtä 
nerokkaan helppoja käyttää. Onityn lukot on suunniteltu vastaa-
maan niin pienten kuin suurtenkin kiinteistöjen tarpeisiin. Niiden 
avulla hotellien asiakkaat kirjautuvat sisään sujuvasti ja tehok-
kaasti, mikä nostaa kiinteistösi käytettävyyden ja käyttötehokkuu-
den uusiin sfääreihin.

Elektronisten lukitusjärjestelmien perusteet
Elektroninen lukko sallii pääsyn valtuutetuille avainkorteille ennal-
ta määrättyinä aikoina sekä pitää avaustapahtumista kirjaa. Näin 
riskit pienenevät, hotellin turvallisuus paranee ja henkilöstönhal-
linta tehostuu.

Onity-järjestelmät koostuvat

¨	lukoista

¨	korteista (ei-valmistajakohtainen)

¨	koodauslaitteesta (vastaanoton kortinluovutusasema)

¨	järjestelmäohjelmistosta (valinnainen)

¨	kannettavasta lukon ohjelmointi-/lukulaitteesta (huoltohenkilö-
kunnalle).

Onityn offline-lukot ovat helppoja asentaa sekä vaihtaa, ja toimi-
vat paristoilla (kalliita sähkötöitä ei tarvita). Hotelli luo omat uudel-
leen käytettävät avainkorttinsa, joten lukkoseppää ei tarvita; itse 
asiassa Onity-järjestelmä luo avaimet uudelleen automaattisesti: 
uuden asiakkaan kirjaaminen sisään mitätöi aiemman asiakkaan 
avainkortin, eli kukin asiakas saa ikään kuin ”uuden lukon”!

Onityn yleisavainohjelmisto tarjoaa joustavaa kulunhallintaa: sinä 
päätät, kuka pääsee minne ja milloin. Elektronisesti työnteki-
jän nimen perusteella tunnistettavat henkilökunnan avainkortit 
voidaan rajoittaa tiettyihin työvuoroihin tai päiviin.

Onityn elektroniset lukitusjärjestelmät parantavat myös hotellin 
turvallisuutta. Jos yleisavainkortti katoaa, se voidaan mitätöidä 
elektronisesti Onity-ohjelmiston avulla. Lisäksi teknologiamme 
ominaisuuksiin kuuluu monikerroksinen salaus, joka maksimoi 
sekä sinun että asiakkaittesi turvallisuuden ja mielenrauhan. Näin 
kaikki nukkuvat yönsä hyvin.
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Sähköiset lukitusjärjestelmät
Katso sinulle ja asiakkaillesi koituvat hyödyt valitsemalla näistä Onityn elektroni-
sista lukitusjärjestelmistä:

2 Lukkojen havainnekuvat

3 Avainkorttiteknologiat

Magneettijuova
¨	Tekee kaiken, mitä elektroniselta lukitus-

järjestelmältä odotetaan.

¨	Uudelleenohjelmoitava

¨	Erittäin kustannustehokas

¨	Onity-magneettijuovakorteissa on nä-
kövammaisia varten käyttöä helpottava 
lovi

¨	Ei-valmistajakohtainen

Älykortti
¨	Yhden askeleen parempi ja turvalli-

sempi

¨	Lukon luku- ja kirjoitusominaisuus mah-
dollistaa kaksisuuntaisen viestinnän ja 
käytännöllisesti katsoen järjestelmän 
käytännöllisesti online-suorituskyvyn 
(HT28 Smart -järjestelmä ja uudelleen-
validointilaite)

¨	Ei-valmistajakohtainen

Etäluettava RFID-kortti
¨	Korttia ei tarvitse työntää lukkoon; intui-

tiivinen ja käyttäjäystävällinen

¨	Huipputekninen ilmapiiri kiinteistölle

¨	Useita avaintyyppejä: avainkortti, tarra, 
ranneke... Sopii erinomaisesti kylpylöi-
hin ja rantakohteisiin

¨	Ei-valmistajakohtainen

Markkinoiden teknologiatrendien mukai-
sesti Onityn edistyneissä turvallisuustuot-
teissa on viimeisimmät RFID(radiotaajuinen 
etätunnistus)-ominaisuudet sekä tulevan 
kehityksen mahdollistava, joustava arkki-
tehtuuri.

Trillium-lukkojen myötä Onity tuo mark-
kinoille valinnaisen MIFARE® Plus -tekno-
logiaan perustuvan RFID-ominaisuuden, 
jota tarvitaan tietyissä hotelliketjuissa, joille 
valtuustietojen turvallisuus on ensisijaisen 
tärkeää.

Onityn RFID-lukot ovat yhteensopivia seu-
raavien avauslaitteiden kanssa kahdessa 
eri käyttötilassa:

Edistyneet RFID-teknologiat

Classic-tila
¨	MIFARE Ultralight

¨	MIFARE Classic / EV1, 1K / 4K

Plus-tila
¨	MIFARE Ultralight C

¨	MIFARE Plus S 2K / 4K

¨	MIFARE Plus X 2K / 4K 

Onityn uudet RFID-lukot ja koodauslaitteet 
voidaan vaihtaa MIFARE Classic -tilasta 
Plus-tilaan, jolloin vältetään sijoitukset 
lisälaitteisiin siinä tapauksessa, että 
myöhemmin tarvitaankin teknologianvaih-
toa. Itse asiassa Classic-tilassa toimivat 

Trillium-sarjan lukot ovat yhteensopivia 
Onityn tavallisten RFID-koodauslaitteiden 
kanssa, joten samaan järjestelmään voi 
olla asennettuna yhtä aikaa sekä uudem-
pia että vanhempia lukkoja.

Onityn innovatiiviset ratkaisut ovat yhteen-
sopivia myös NFC(Near Field Communica-
tion)- ja BTLE(Bluetooth Low Energy)-tek-
nologioiden kanssa, mikä mahdollistaa 
langattoman, matkapuhelinpohjaisen vies-
tinnän; näin hotellin asiakkaat voivat tur-
vallisesti ladata avaimen älypuhelimeensa, 
mikä parantaa asiakkaan kokemusta sekä 
integraatiota hotellien kanta-asiakassovel-
lusten kanssa.

Modulaarinen ADVAN-
CE Trillium-sarja

Trillium-sarja
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Hotelliala

Sähköiset lukitusjärjestelmät
3 Vastaanottotiskin järjestelmät (ohjelmisto ja avainkorttien koodaus)*

HT22i-järjestelmä
Magneettijuova- ja/tai etäluettaville avainkorteille

¨	Suunniteltu pieniin tai keskisuuriin kiinteistöihin

¨	PC-tietokonetta ei tarvita

¨	Tehokas, mutta helppokäyttöinen

¨	Kaikki olennaiset elektronisen lukitusjärjestelmän ominaisuu-
det pienikokoisessa koodausyksikössä

¨	PMS-käyttöliittymämahdollisuus

¨	Sujuva ja tehokas sisäänkirjautuminen; Onityn käsisyöttöisen 
koodauslaitteen ainutlaatuisen kortinsyöttöteknologian an-
siosta virheellisestä koodauksesta johtuvat virheet vähenevät 
käytännössä nollaan.

*Kaikki Onityn vastaanottojärjestelmät ovat modulaarisia ja päivitettävissä. Niiden avulla voidaan ohjata koko Onity-vaihtoehtojen kirjoa: 
huoneiden turvakaappeja, online- ja offline-seinälukijoita, energianhallintajärjestelmiä jne.

HT24W-järjestelmä
Magneettijuova- ja/tai etäluettaville avainkorteille

¨	Kattavilla ominaisuuksilla varustettu järjestelmä kaiken ko-
koisille kiinteistöille; magneettijuova- ja etäluettaville korteille 
perustuvista järjestelmistä edistynein

¨	PC-pohjainen ja Windows®-yhteensopiva

¨	Nerokkaasti suunniteltu, mutta silti yhtä nerokkaan helppo-
käyttöinen

¨	Käytännössä rajaton määrä vastaanoton kortinluovutusase-
mia.

¨	PMS- ja POS-käyttöliittymät

HT28 Smart -järjestelmä
Kaksoisteknologiset lukot, joihin käyvät  
sekä magneettijuova- että älykortit

¨	Kaikki HT24W:n edut sekä Onityn  
uudelleenvalidointilaitteen ansiosta 
 käytännöllisesti katsoen online-suorituskyky

¨	Älykortit voidaan antaa vain henkilökunnan käyttöön, vaikka 
asiakkaat käyttäisivät edullisia magneettijuovakortteja

¨	Parantaa yleistä turvallisuutta sekä henkilökunnan ja toiminto-
jen hallintaa

Onityn uudelleenvalidointilaite
90 % online-järjestelmän mahdollisuuksista ja tehokkuu-
desta murto-osalla sen hinnasta.

Hyödynnä lukkojesi ja päätietojärjestelmäsi välistä kaksisuuntais-
ta viestintää 99 % pienemmällä johtojen määrällä kuin perinteisis-
sä online-järjestelmissä.

Henkilökunnan avainkortit kuljettavat tärkeät tiedot tapahtumista 
ja lukkojen tilasta automaattisesti tietokoneeseen.
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Sähköiset lukitusjärjestelmät
Koodausasemat

¨	Innovatiivinen kosketusnäyttö ja pika-
painikkeet

¨	Modulaarinen ”hot swap”-koodauslaite  
(käsin syötettävä, motorisoitu tai mag-
neettijuova/RFID)

¨	TCP/IP-valmius

¨	Mahdollisuus web-pohjaiseen tekni-
seen tukeen

¨	Muistin USB-/SD-varmuuskopiointi ja 
USB-tulostintuki

Normaalit koodaus-
laitteet
(kuvan esimerkkilaite: RFID MIFARE)

*Saatavilla myös langaton, elektroninen online-lukitusjärjestelmä, 
 katso OnS Onity On-Line -järjestelmä sivuilla 30–31

Seinälukijat
Online- tai offline-asennus. 
Sopii useisiin käyttötarkoituksiin, esim.:

¨	Hisseihin

¨	Pysäköintialueille

¨	Sähköisiin portteihin

¨	Uima-altaille

¨	Back office -tiloihin

Magneetti- 
juova

Älykortti Etäluettava 
kortti
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Hotelliala

Sähköiset lukitusjärjestelmät
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Hotelliala

Elektroniset lukot

Hotellialan vaativat olosuhteet muuttuvat nopeasti; hyviksi todettujen ja luotettavien elektronisten lukitusjärjestel-
mien toimittajana Onity on turvallisuuden ja kulunhallinnan kehityksen etunenässä.

Onity muutti jo koko hotellialan turvallisuussuunnittelun ja -teknologian käsitteet lanseeratessaan ADVANCEn, 
vallankumouksellisen, kaksiosaisen ja modulaarisen lukitusratkaisun.  Tämän houkuttelevan monipuolisen jär-
jestelmän avulla hotellit voivat sulauttaa vierashuoneiden ovien lukot saumattomasti osaksi millaista sisustusta 
tahansa.

Edistynyt, luotettava ja tulevaisuuteen katsova: Trillium™
Trillium on tyylikäs ja teknisesti edistynyt uusi lukkosarja, jonka tyylikäs ja raikas muotoilu sopii nykyaikaiseen 
hotelliestetiikkaan.

Voit valita Onityn uuteen projektiin tai päivittää hotellisi ulkoasun ja parantaa turvallisuutta vaihtamalla vanhat 
Onity-lukot helposti Trillium-sarjaan; jo asennetut Onity-lukot on helppo päivittää Trillium-lukoiksi ovia muokkaa-
matta.

Ylivertainen turvallisuus
Trillium-lukkosarja tarjoaa parannettua avainturvallisuutta sekä ylivertaiset turvallisuusvaihtoehdot. Se on saata-
villa kolmena pääversiona: 

1. Magneettijuova- tai RFID-lukko.

2. RFID-lukko MIFARE Plus® -teknologialla, joka tarjoaa RFID-lukoille parannellun turvallisuusprotokollan.

3. RFID-lukko DirectKey™-valmiilla moduulilla.

Lukituksen laatustandardit
Olemme edelleen sitoutuneet noudattamaan tiukimpia laatu- ja turvallisuusstandardeja; Trillium- ja ADVANCE-lu-
kot noudattavat muun muassa CE EN14846-, DIN- ja BHMA-standardeja (Builders Hardware Manufacturers As-
sociation/American National Standard Institute -ANSI- A156.25 grade 1 -standardi sähköistetyille lukituslaitteille).

Kehitys
Vuosikausien huolellisen ja tutkittuun tietoon sekä hotellinjohtajien, asiakkaiden ja suunnittelijoiden palaut-
teeseen nojaavan tuotekehityksen tuloksena syntyneet uudet Onity-lukot perustuvat aiempien sukupolviensa 
käytettävyydelle ja luotettavuudelle.

ADVANCEn myötä Onity otti vielä yhden askeleen pidemmälle ja testasi eri lukijavaihtoehtoja, joiden avulla avain-
kortti syötettäisiin useammin heti ensimmäisellä yrityksellä oikein. Työn tuloksena Onity kehitti ”ura ja nuoli”-kon-
septin, jonka ansiosta avainkortin syöttäminen on luonnollisen helppoa.

 *EURO 5470H -uppolukolle

1239 
EN 14846*
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Hotelliala

Elektroniset lukot

 *EURO 5470H -uppolukolle

Onity-lukkoja on saataville kolmella eri lukuteknologialla:

Magneettijuovanlukija
¨	Itsenäinen (ei tarvitse johtoja)

¨	Toimii standardin mukaisilla ISO/
ABA-magneettijuovakorteilla

¨	BTLE (Bluetooth Low Energy) -yhteenso-
piva

¨	Lukko varmistaa tarkkuuden lukemalla 
kortin kahdesti, sekä syötettäessä että 
poistettaessa

¨	Haihtumaton muisti taltioi edellisten 500 
avauksen tiedot, mukaan lukien päi-
väyksen, kellonajan ja käytetyn kortin

¨	Jokainen uusi vieraskortti mitätöi aiem-
mat ja estää uudelleenpääsyn

¨	Ohjelmoitavissa ”toimistomoodi”-toimin-
taan (vapaa kulku)

¨	LED-valot ilmaisevat lukon tilan, esi-
merkiksi varoittaa tyhjistä paristoista 
häiritsemättä vieraita

¨	Saa virtansa 4 tavallisesta AA-paristosta

¨	Kotelo on korroosionkestävä

Magneettijuova- ja älykor-
tinlukija
¨	Itsenäinen (ei tarvitse johtoja)

¨	Monen teknologian lukija; tukee ISO/
ABA-magneettijuovakortteja, muisti-
sirukortteja ja/tai mikroprosessorilla 
varustettuja älykortteja

¨	BTLE (Bluetooth Low Energy) -yhteenso-
piva

¨	Lukko varmistaa tarkkuuden lukemalla 
magneettijuovakortin kahdesti, sekä 
syötettäessä että poistettaessa

¨	Haihtumaton muisti taltioi edellisten 500 
avauksen tiedot, mukaan lukien päi-
väyksen, kellonajan ja käytetyn kortin

¨	Jokainen uusi vieraskortti mitätöi aiem-
mat ja estää uudelleenpääsyn

¨	Ohjelmoitavissa ”toimistomoodi”-toimin-
taan (vapaa kulku)

¨	LED-valot ilmaisevat lukon tilan, esi-
merkiksi varoittaa tyhjistä paristoista 
häiritsemättä vieraita

¨	Saa virtansa 4 tavallisesta AA-paristosta

¨	Kotelo on korroosionkestävä

RFID-lukija
¨	Itsenäinen (ei tarvitse johtoja)

¨	Hyödyntää uuden sukupolven lähikent-
täteknologiaa, korttia ei tarvitse syöttää 
lukijaan

¨	Toimii MIFARE® Classic/EV1-, Plus-, Ult-
ralight-  ja Ultralight C -teknologioiden 
kanssa 

¨	BTLE (Bluetooth Low Energy)- sekä NFC 
(Near Field Communication) -yhteenso-
piva

¨	Monia erilaisia avaimia

¨	Monikäyttöinen

¨	Haihtumaton muisti taltioi edellisten 500 
avauksen tiedot, mukaan lukien päi-
väyksen, kellonajan ja käytetyn kortin

¨	Jokainen uusi vieraskortti mitätöi aiem-
mat ja estää uudelleenpääsyn

¨	Ohjelmoitavissa ”toimistomoodi”-toimin-
taan (vapaa kulku)

¨	LED-valot ilmaisevat lukon tilan, esi-
merkiksi varoittaa tyhjistä paristoista 
häiritsemättä vieraita

¨	Saa virtansa 4 tavallisesta AA-paristosta

¨	Kotelo on korroosionkestävä
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Hotelliala

Elektroniset lukot
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Hotelliala

Elektroniset lukot

Liukuva Hätäpuomit

YhdistettyPutkimainen

Lukkovaihtoehdot
Laaja valikoima houkuttelevia pintoja, yhteensopivia kädensijoja ja peitelevyjä auttaa hotelleja häivyttämään lukot sau-
mattomasti osaksi kiinteistön esteettistä tyyliä.

Satiininikkeli

Tumma pronssi

Kiillotettu kromi

Kiillotettu messinki

Antiikkimessinki

Satiinikromi*

Satiinimessinki

*Standardi

EURO*
automaattisella  
salvalla

DIN
automaattisella turva-
lukolla

ANSI ANSI
automaattisella 
turvalukolla

Peitelevyt
Onity tarjoaa valikoiman houkuttelevan 
näköisiä peitelevyjä, jotka sopivat hyvin 
jälkiasennusprojekteihin.

Wing

Sevilla

Jerez

Granada

Toledo

Barcelona

Erikoiskädensijat
Vastauksena nykypäivän hotellien 
kasvaviin esteettisiin vaatimuksiin Onity 
on ottanut yhteistyökumppanikseen 
johtavan metallitavaratuottajan HOPPE 
Groupin voidakseen tarjota kädensija-
valikoiman, jossa yhdistyvät miellyttävä 
ulkonäkö ja huippuluokan laatu ja 
kestävyys. Näiden kädensijojen pinta on 
ruostumatonta terästä.

Trillium Mag- ja Trillium RFID -yhteensopiva Trillium Mag- ja Trillium RFID -yhteensopiva

Amsterdam

Bonn

Dallas

Pariisi

Trondheim

Pinnat
Täydennä Onity-lukkojesi tyyliä kulutusta 
kestävillä pinnoilla:

Kädensijat
Valitse kädensija, joka parhaiten heijastaa 
kiinteistösi tyyliä:

Salvat / Uppolukot
Lisävaihtoehtoina on mm. erityisen pitkä 
ja turvallinen turvalukko, turvallinen 
takalukko sekä yksityisyys- ja paniikkitoi-
minnot:

15

Erikoislukot

Lasiovilukko
Onityn lasioviratkaisu on täydellinen pääsisäänkäynneille, 
toimistojen ja kokoushuoneiden oville tai välioville kaikenlaisissa 
kiinteistöissä. Se on suunniteltu niin, että Onity Trillium -sarjan 
elektroniset lukot voitaisiin asentaa lasioviin, ja se sopii myös 
muunlaisiin, alle 25 mm:n paksuisiin oviin (metalli, kovapuu, 
kaapit jne.)

Ulkolukko
Onityn lukkoja on saatavilla erityisesti ulkotiloja varten tarkoi-
tettuna versioina, jotka on suunniteltu kestämään äärimmäisiä 
sääolosuhteita. Tämä ratkaisu on tarjolla Trillium Mag- ja Trillium 
RFID -lukoille satiinikromi- ja tumma pronssi -pinnoilla sekä Onityn 
koko kädensijavalikoimalla.

Liukuovilukko
Onityn elektroniset lukot voidaan asentaa liukuoviin tätä tarkoi-
tusta varten suunnitellun uppolukon avulla. Tämä ratkaisu on 
mahdollinen Trillium Mag- ja Trillium RFID -sarjan lukoilla.

Elektroninen lukko hätäpuomilla
Onityn elektroniset lukot voidaan yhdistää hätäpuomiratkaisuun 
hätäuloskäynneissä turvallisuuden ja hallinnan parantamiseksi. 
Laadukkaista materiaaleista valmistetut yksinkertaiset mekanismit 
takaavat tehokkuuden ja pitkän käyttöiän.

Elektroniset lukot



14

Hotelliala

Elektroniset lukot

Liukuva Hätäpuomit

YhdistettyPutkimainen

Lukkovaihtoehdot
Laaja valikoima houkuttelevia pintoja, yhteensopivia kädensijoja ja peitelevyjä auttaa hotelleja häivyttämään lukot sau-
mattomasti osaksi kiinteistön esteettistä tyyliä.

Satiininikkeli

Tumma pronssi

Kiillotettu kromi

Kiillotettu messinki

Antiikkimessinki

Satiinikromi*

Satiinimessinki

*Standardi

EURO*
automaattisella  
salvalla

DIN
automaattisella turva-
lukolla

ANSI ANSI
automaattisella 
turvalukolla

Peitelevyt
Onity tarjoaa valikoiman houkuttelevan 
näköisiä peitelevyjä, jotka sopivat hyvin 
jälkiasennusprojekteihin.

Wing

Sevilla

Jerez

Granada

Toledo

Barcelona

Erikoiskädensijat
Vastauksena nykypäivän hotellien 
kasvaviin esteettisiin vaatimuksiin Onity 
on ottanut yhteistyökumppanikseen 
johtavan metallitavaratuottajan HOPPE 
Groupin voidakseen tarjota kädensija-
valikoiman, jossa yhdistyvät miellyttävä 
ulkonäkö ja huippuluokan laatu ja 
kestävyys. Näiden kädensijojen pinta on 
ruostumatonta terästä.

Trillium Mag- ja Trillium RFID -yhteensopiva Trillium Mag- ja Trillium RFID -yhteensopiva

Amsterdam

Bonn

Dallas

Pariisi

Trondheim

Pinnat
Täydennä Onity-lukkojesi tyyliä kulutusta 
kestävillä pinnoilla:

Kädensijat
Valitse kädensija, joka parhaiten heijastaa 
kiinteistösi tyyliä:

Salvat / Uppolukot
Lisävaihtoehtoina on mm. erityisen pitkä 
ja turvallinen turvalukko, turvallinen 
takalukko sekä yksityisyys- ja paniikkitoi-
minnot:

15

Erikoislukot

Lasiovilukko
Onityn lasioviratkaisu on täydellinen pääsisäänkäynneille, 
toimistojen ja kokoushuoneiden oville tai välioville kaikenlaisissa 
kiinteistöissä. Se on suunniteltu niin, että Onity Trillium -sarjan 
elektroniset lukot voitaisiin asentaa lasioviin, ja se sopii myös 
muunlaisiin, alle 25 mm:n paksuisiin oviin (metalli, kovapuu, 
kaapit jne.)

Ulkolukko
Onityn lukkoja on saatavilla erityisesti ulkotiloja varten tarkoi-
tettuna versioina, jotka on suunniteltu kestämään äärimmäisiä 
sääolosuhteita. Tämä ratkaisu on tarjolla Trillium Mag- ja Trillium 
RFID -lukoille satiinikromi- ja tumma pronssi -pinnoilla sekä Onityn 
koko kädensijavalikoimalla.

Liukuovilukko
Onityn elektroniset lukot voidaan asentaa liukuoviin tätä tarkoi-
tusta varten suunnitellun uppolukon avulla. Tämä ratkaisu on 
mahdollinen Trillium Mag- ja Trillium RFID -sarjan lukoilla.

Elektroninen lukko hätäpuomilla
Onityn elektroniset lukot voidaan yhdistää hätäpuomiratkaisuun 
hätäuloskäynneissä turvallisuuden ja hallinnan parantamiseksi. 
Laadukkaista materiaaleista valmistetut yksinkertaiset mekanismit 
takaavat tehokkuuden ja pitkän käyttöiän.

Elektroniset lukot



16

Hotelliala

Elektroniset sylinterit

Onityn elektroninen RFID-sylinteri on täydellinen lukitusratkaisu vierashuoneiden ja henkilökunnan huoneiden oviin pieniss-
sä tai keskikokoisissa hotelleissa. Tämä älykäs mutta yksinkertainen, MIFARE®-teknologiaa hyödyntävä ratkaisu on kätevä 
ja varsin turvallinen. Se on äärimmäisen nopea asentaa ja sopii hyvin muutosprojekteihin, sillä se vaatii vain mekaani-
sen lukon vaihtamisen elektroniseen sylinteriin eikä muita muutoksia oveen.

Ominaisuudet
¨	Käyttäjäystävällinen
¨	EURO-uppolukkoprofiili
¨	Toimii MIFARE® (Classic/EV1) 1K- tai 4K RFID -korttien ja -tunnistei-

den kanssa
¨	Standardit tai MAX (ulkotiloihin, IP67) -e-sylinterimallit puoli- tai 

kaksoissylinterivaihtoehdoilla
¨	Ohjelmistopohjainen järjestelmä, jopa 1 500 ovea ja 12 000 

käyttäjää
¨	Haihtumaton muisti taltioi edelliset 1 000 tapahtumaa
¨	Mahdollisuus tallentaa tapahtumia kortille
¨	Erityinen, automaattisesti ohjelmoitaville korteille perustuva 

malli, AutoMAX
¨	Paloluokiteltu (30/60 minuuttia)
¨	Vapaan kulun tila

¨	Edistynyt ja turvallinen salaus
¨	Energiansäästö älykkään lepotilan ansiosta
¨	Tyhjästä paristosta varoittava äänimerkki
¨	Saatavilla erilaisia pintoja, kokoja ja kädensijoja

e-CylinderMAX (IP67)e-Cylinder e-Cylinder AutoMAX (IP67)

Seinälukijat
Offline-asennus

Sopii useisiin käyttötarkoituksiin, esim.:
¨	Hisseihin
¨	Pysäköintialueille
¨	Sähköisiin portteihin
¨	Uima-altaille
¨	Back office -tiloihin

Kädensijat ja nupit
Hotellit saavat Onitylta kattavan kokonaisoviratkaisun, joka 
sisältää sisustukseen istuvat kädensija- ja nuppisarjat tyylistä 
riippumatta.

Näihin kädensijoihin on saatavilla antimikrobinen Se-
cuSan®-pinta, joka suojaa käyttäjiä aktiivisesti taudinaiheutta-
jilta.

Amsterdam
Bonn Dallas

Pariisi Trondheim
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Hotelliala

Kylpyhuoneiden ja väliovien lukot
Nämä helposti asennettavat lukot täydentävät Oni-
tyn elektronisia lukkoja; niissä on samat kädensija-
mallit ja pinnat.

Kylpyhuonelukossa on kätevä painettava lukituspai-
nike sekä paniikkitoiminto, jotka takaavat käyttäjälle 
helpon ja turvallisen käytettävyyden.

Pinnat

Kiillotettu kromiSatiinikromi

AntiikkimessinkiKiillotettu messinkiSatiinimessinki

Kädensijat

Granada BarcelonaWing

Kaappien elektroniset lukot
Etäluettava, elektroninen OniLocker-RFID-
lukko
OniLocker tarjoaa hyvän turvallisuuden ja käytettävyyden; se 
toimii etäluettavilla tunnisteilla (kortit, rannekkeet jne.). RFID 
MIFARE® (Classic/EV1) -teknologian avulla se mahdollistaa kaap-
pien lukitsemisen ja avaamisen viemällä tunniste lukijan lähelle. 
Täydellinen ratkaisu

¨	kylpylöihin ja hyvinvointikeskuksille

¨	golfkerhoille

¨	hiihtokeskuksille

¨	urheilukomplekseille.

Täydellinen järjestelmä hallintaohjelmiston ja tunnisteiden koo-
dauslaitteen kera (saatavilla myös perusversio pienimuotoisia 
asennuksia varten).

Ominaisuudet

¨	Itsenäinen lukko, ei johtoja

¨	Voidaan asentaa puu- ja metallioviin

¨	Käyttäjien ja yleisavainkorttien hallinta

¨	Yleisavainkortit, jotka lukitsevat ja avaavat minkä tahansa 
kaapin

¨	Yhteensopiva Onityn elektronisen RFID-lukkovalikoiman ja 
Intellity-energiansäästökytkimien kanssa

¨	Saatavilla valinnainen InfoTerminal, 
jonka näytöltä käyttäjä saa tietoa 
avauslaitteestaan. Laite näyttää, 
minkä kaapin lukijan lähelle tuotu 
avauslaite avaa tai ilmoittaa laitteen 
yleisavaimeksi

Jerez SevillaToledo
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Muut ratkaisut  
hotellikäyttöön

Hotelliala

19

Hotelliala

Qing
Puettava maksun- ja kulunhallintajärjestelmä

Uusia tulovirtoja ja 
suurempi liikevaihto

Maksusuoritukset 
nopeita ja käteviä 
henkilökunnan ja 
asiakkaiden eduksi

Turvallisuusasian-
tuntijoiden liike-
toimintasi ja asi-
akkaittesi turvaksi 
suunnittelema

Tosiaikainen seuran-
ta ja profilointi lisää-
vät asiakastietoutta

Turvallinen Ei käteistä rahaa Ylös- ja ristiin-
myynti

Yleisön 
seuranta

Kasvata myyntiä ja asiakasuskollisuutta!
Qing on ensimmäinen RFID/NFC-teknologialle perustuva hotelleil-
le, lomakohteille ja risteilyaluksille tarkoitettu puettava maksun- ja 
kulunhallintajärjestelmä, joka on suunniteltu parantamaan asia-
kaskokemusta ja sekä hotellin tulosta.

Qingin avulla voit tarjota jännittäviä, räätälöityjä palvelupaketteja, 
mikä synnyttää uusia ansaintamalleja ja antaa mahdollisuuden 
parantaa asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta asiakasprofiloin-
nin avulla.

Qing estää petokset sekä tuo maksuihin ja sisäänkirjautumi-
seen turvallisuutta ja mukavuutta. Kaiken tämän mahdollistavat 
älyrannekkeet, joihin on keskitetty kaikki maksuihin ja kulkuun 
liittyvä, mitä asiakas tarvitsee; omasta huoneesta ei tarvitse ottaa 
mukaansa muuta, edes huoneen avainta.

Käteisrahaton Qing RFID -järjestelmä tuo monenlaisia etuja sekä 
johdolle että asiakkaille:
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Hotelliala

Huoneiden elektroniset turvakaapit

OS200*
KOKO (ulkomitat) TILAVUUS PAINO VÄRI

M
IN

I  K 250 mm
 L 350 mm
 S 250 mm

15,29 l 10 kg
Musta  

(standardi)

Norsunluu 
(valinnainen)

LA
PT

O
P  K 200 mm

 L 420 mm
 S 369 mm

21,4 l 12,7 kg

LA
PT

O
P 

17
˝

 K 204 mm
 L 508 mm
 S 372 mm

31,19 l 16,5 kg

*Syvyys mitattu laatikosta ilman näppäimistöä.

KOKO (ulkomitat) TILAVUUS PAINO VÄRI

LA
PT

O
P  K 200 mm

 L 420 mm
 S 370 mm

22,7 l 12,7 kg

Musta  
(standardi)
Norsunluu  

(valinnainen)

*Syvyys mitattu laatikosta ilman näppäimistöä.

OS100*

OS100
Joka budjetin turvakaappi digitaalisella näppäi-
mistöllä
Nykyään monet matkustajat odottavat hotellihuoneeltaan turva-
kaappia. OS100 on taloudellinen mutta toimiva turvakaappi; se 
on kustannustehokas tapa tarjota asiakkaille tämä lisäetu, jolla 
he voivat suojata arvoesineitään. OS100 olennaisimpiin ominai-
suuksiin kuuluvat kirjausketju, mekaaninen avaus avaimella ja 
valinnainen vuokrausmahdollisuus.

OS200
Turvakaappi digitaalisella näppäimistöllä
OS200 on täysin varusteltu elektroninen, hotellihuoneen Onity-tur-
vakaappi. Siinä yhdistyvät käyttäjäystävällisyys ja hyvä toiminnal-
lisuus, joten se sopii kaikkiin tarkoituksiin. Kaappiin on saatavilla 
valinnainen sähköpistoke sekä vuokrausmoduuli ohjelmistoineen, 
minkä avulla hotellin johto voi sekä tarkistaa kirjausketjun näytöltä 
että myös tulostaa sen paperille.
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Huoneiden elektroniset turvakaapit

OS600*OS500
KOKO (ulkomitat) TILAVUUS PAINO VÄRI

LA
PT

O
P  K 190 mm

 L 435 mm
 S 370 mm

32,5 l 16 kg Musta  
(standardi)

Norsunluu  
(valinnainen)

B
U

SI
N

ES
S

 K 190 mm
 L 435 mm
 S 470 mm

37,8 l 18 kg

KOKO (ulkomitat) TILAVUUS PAINO VÄRI

M
IN

I  K 204 mm
 L 424 mm
 S 220 mm

18,15 l 12 kg

Norsunluu 
(standardi)

Musta 
(valinnainen)

LA
PT

O
P  K 204 mm

 L 424 mm
 S 370 mm

31,08 l 15,5 kg

B
U

SI
N

ES
S

 K 204 mm
 L 424 mm
 S 460 mm

38,64 l 17 kg

SU
IT

E  K 570 mm
 L 424 mm
 S 390 mm

81,5 l 30 kg

*Syvyys mitattu laatikosta ilman kortinlukijaa.

OS500
Paranneltu turvakaappi digitaalisella  
näppäimistöllä
OS500 on ihanteellinen turvakaappi laatutietoisille hotelleille, 
jotka tavoittelevat korkeaa turvallisuutta sekä käyttömukavuutta 
asiakkaille ja henkilökunnalle; se on täysin varusteltu turvakaap-
pi, jossa yhdistyvät Onity-turvakaappien suositut edut ja tyylikäs 
muotoilu.  OS500-sarjan turvakaapit taltioivat 1 000 edellistä 
käyttötapahtumaa, ja ne ovat saatavilla valinnaisilla sisävaloilla ja 
elektronisella vuokraustoiminnolla.

OS600
Asiakkaiden avainkorttikäyttöliittymä  
& turvakaappi näppäimistöllä
Tämä helppokäyttöinen malli avautuu 4-numeroisen koodin ja 
huoneavaimen yhdistelmällä; kirjausketju ja ”ei-sisäinen yleiskoo-
di” takaavat turvallisuuden. OS600-turvakaappi toimii saumatto-
masti Onityn kaikkien magneettijuovalukitusjärjestelmien kanssa. 
Siinä on paranneltu, avainkortilla toimiva vuokraustila ja valinnai-
nen PMS-käyttöliittymä.
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Hotelliala

Minibaarit

Onityn hotellialaratkaisuihin kuuluu 
myös käyttäjäystävällinen ja äänetön 
minibaarisarja.

Onityn laatu ja palvelu
Onityn minibaarien taustalla on johtava hotel-
lialan ratkaisujen toimittaja, jolla on tuotteita 
noin viidessä miljoonassa huoneessa ja 30 
000 hotellissa ympäri maailmaa. Kaikki Oni-
ty-minibaarien osat valmistetaan Euroopassa 
tiukimpien laatustandardien mukaisesti.

Joustava
¨	Käännettävä ovi

¨	2 liukuvaa hyllyä (5 tai 8 mahdollista ase-
maa mallista riippuen)

¨	2 säädettävää telinettä pulloille ja pikku-
syötäville

Taloudellinen
¨	Matala energiankulutus

¨	Lämpöeristetty syklopentaanilla

Hiljainen
Absorptioteknologiaa hyödyntävä jäähdytys-
järjestelmä on täysin hiljainen.

Lisävalinnat
¨	Lasiovi

¨	Lukko

¨	Pyörät

¨	Kaapin oven liukuva sarana

Säädettävät 
ovihyllyt

Integroitu oven auki-
pitolaite

Vahvistetut saranat, 
joiden puolta 
voi vaihtaa

Pyörät 
(valinnaiset)

Sisävalo

Lasiovi 
(valinnainen)

Lukko 
(valinnainen)
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Minibaarit
Laatu- ja ympäristösertifikaatit
ISO-standardien mukaisesti valmistetut minibaarit noudattavat 
tiukimpia laatu- ja ympäristövaatimuksia, mukaan lukien TÜV, 
TUC GS, CE, ROHS, GOST ja ISO9001.

Minibaarin jäähdytyselementit eivät sisällä CFC-, HCFC-, HFC- tai 
PFC-yhdisteitä, vaan ovat 100-prosenttisen ympäristöystävällisiä.

Ilmankierron tärkeys 
Välttämätön oikealle toiminnalle
Minibaarit voidaan helposti upottaa mihin tahansa kalusteeseen, 
kunhan ilmankierrolle jätetään tilaa.

Kaapille suositellaan vähintään 400 cm2:n tilaa, jotta ilma pääsee 
kiertämään jäähdytysyksikön ympärillä.

Tekniset tiedot
Solution10+-malli (standardi)

Tilavuus 30 l 40 l
Mitat (K x L x S)* 512 × 408 × 415 557 × 408 × 454
Energiankulutus 0,96 kWh/24h 1,05 kWh/24h
Lämpötila-asetukset 3
Lisävalinnat Pyörät, lukko, liukuva sarana

Minibaarit tuottavat hotellille pientä lisätuloa 
ja tarjoavat samalla asiakkaalle lisäpalvelun.

Poisto

Väh. 10 x 40 cm2

Väh. 10 x 40 cm2

Ilmanotto

Po
is

to

Väh. 10 x 40 cm2

6 cm

Väh. 10 x 40 cm2

Ilmanotto

30L

40L

60L52L

Solution-malli (valinnainen)

Tilavuus 30 l 40 l 52 l 60 l
Mitat (K x L x S)* 512 × 419 × 423 566 × 441 × 457 610 × 441 × 457 566 × 477 × 522
Energiankulutus 0,70 kWh/24h 0,72 kWh/24h 0,73 kWh/24h 0,73 kWh/24h
Pidike 1,5 l:n pullolle Ei Kyllä
Lämpötila-asetukset 3

Lisävalinnat Lasiovi, pyörät, lukko, liukuva sarana

*Mitat millimetreinä
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Hotelliala

Minibaarit

Onityn hotellialaratkaisuihin kuuluu 
myös käyttäjäystävällinen ja äänetön 
minibaarisarja.

Onityn laatu ja palvelu
Onityn minibaarien taustalla on johtava hotel-
lialan ratkaisujen toimittaja, jolla on tuotteita 
noin viidessä miljoonassa huoneessa ja 30 
000 hotellissa ympäri maailmaa. Kaikki Oni-
ty-minibaarien osat valmistetaan Euroopassa 
tiukimpien laatustandardien mukaisesti.

Joustava
¨	Käännettävä ovi

¨	2 liukuvaa hyllyä (5 tai 8 mahdollista ase-
maa mallista riippuen)

¨	2 säädettävää telinettä pulloille ja pikku-
syötäville

Taloudellinen
¨	Matala energiankulutus

¨	Lämpöeristetty syklopentaanilla

Hiljainen
Absorptioteknologiaa hyödyntävä jäähdytys-
järjestelmä on täysin hiljainen.

Lisävalinnat
¨	Lasiovi

¨	Lukko

¨	Pyörät

¨	Kaapin oven liukuva sarana

Säädettävät 
ovihyllyt

Integroitu oven auki-
pitolaite

Vahvistetut saranat, 
joiden puolta 
voi vaihtaa

Pyörät 
(valinnaiset)

Sisävalo

Lasiovi 
(valinnainen)

Lukko 
(valinnainen)

23

Minibaarit
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Hotelliala

Energianhallinta

Älykäs energianhallinta parantaa viivan alle 
jäävää tulosta sekä asiakkaiden viihtyvyyttä.
Onity esittelee monipuolisen, innovatiivisen ja lyömättömän 
suorituskyvyn tuoteperheen.

Jokaiseen käyttötarkoitukseen on omat mallinsa, jotka 
tuottavat merkittäviä säästöjä ja nopeaa tuottoa sijoituksel-
le uhraamatta käyttömukavuutta.

Läsnäoloperusteiset älytermostaatit

Senercomm-sarja
SensorStat® DDC
Laite yhdistää digitaalisen lämpötilanhallinnan PIR-läsnä-
olotunnistukseen ja LVI-säästöstrategioihin; näin saadaan 
merkittäviä energiasäästöä ja parannetaan asiakkaiden 
viihtyvyyttä.

¨	Säätää lämpötilan automaattisesti ennalta asetetulle 
energiansäästötasolle (setback-tila) riippuen siitä, onko 
huoneessa ihmisiä, onko huone tyhjä vai kokonaan 
myymättä.

¨	Virkistyssykli

¨	Avoimen ikkunan tunnistus

¨	Ilmankosteusanturi

¨	Valojen ohjaus

DDC-älytermos-
taattiOvianturi

PIR-etäan-
turi

Ikkuna- 
anturi
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Energianhallinta

Energiansäästölaitteet

Intellity-sarja
Intellity Basic Mekaaninen käyttö

Intellity Mag Intel Lukee magneettijuovakortit ja aktivoituu niiden mukaisesti

Intellity Dual Intel Sama kuin Mag; tunnistaa myös älykortit

Intellity RFID Tunnistaa RFID MIFARE® -kortit

Intellity RFID Intel Lukee RFID MIFARE® -kortit ja aktivoituu sen mukaisesti

¨	Älykäs energiansäästölaite, joka erottaa asiakkaiden kortit ja 
yleisavainkortit toisistaan*

¨	Aktivoi yhden tai kaksi relettä kortista luetuista tiedoista riippu-
en (esim. valot kaikille hyväksytyille korteille ja television vain 
asiakkaille)*

¨	Ajastinohjattu valo; sähköt katkaistaan viiveellä kortin poista-
misen jälkeen

¨	Huomiovalo, jonka avulla laite on helppo löytää pimeässä

¨	Ei tarvetta viestiä kannettavan  
ohjelmointilaitteen kanssa

¨	Asennus tavalliseen sähkörasiaan

*Ei koske Intellit Basic- 
ja Intellity RFID -laitteita

OniSwitch-sarja
OniSwitch Basic Mekaaninen käyttö

OniSwitch Mag T3 Tunnistaa tiedot magneettijuovakorttien 3. raidalta

OniSwitch Mag Intel Lukee magneettijuovakortit ja aktivoituu niiden mukaisesti

OniSwitch RFID Tunnistaa RFID MIFARE® -kortit

OniSwitch Cless Tunnistaa RFID MIFARE®-, SR176- ja SR512-kortit

¨	Energiansäästölaite, joka sytyttää valot avainkortin syöttämi-
sen yhteydessä

¨	Saatavilla myös älyversio (OniSwitch Mag Intel), joka erottaa 
asiakkaiden kortit ja yleisavainkortit toisistaan; aktivoi yhden 
tai kaksi relettä kortista luetuista tiedoista riippuen (esim. valot 
kaikille hyväksytyille korteille ja television vain asiakkaille)

¨	Ajastinohjattu valo; sähköt katkaistaan viiveellä kortin poista-
misen jälkeen

¨	LED-valot, joiden avulla laite on helppo löytää pimeässä

¨	Ei tarvetta viestiä kannettavan ohjelmointi-
laitteen kanssa

¨	Pinta-asennus seinälle

Onity-järjestelmillä saat jopa 65 % 
energiansäästön ja säästät ympäristöä
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Kaupallinen sektori

Sähköiset lukitusjärjestelmät

Uusi avain joustavaan  
kulunhallintaan
Kulunhallintajärjestelmän täytyy mahdollistaa henkilökunnan 
vapaa liikkuvuus ja estää muiden pääsy kustannustehokkaalla 
tavalla. Onity-ratkaisujen avulla voit hallita avainjärjestelmääsi 
vaivattomasti ja edullisesti. Kun käytössä on Onityn hallintajär-
jestelmä, kadonneet avaimet ja yleisavaimet eivät enää aiheuta 
päänvaivaa.

Onityn lukot ja muut laitteet ovat itsenäisiä ja tarjoavat kaikki 
ominaisuudet ilman kalliita johtotöitä. Ne voidaan ottaa osaksi 
online-järjestelmiä; itse asiassa Onityn ratkaisuihin voidaan yhdis-
tää sekä offline- että online-laitteita tarpeidesi mukaan.

Onityn järjestelmät voivat ohjata yhtä ovea tai kokonaista raken-
nusverkostoa; niitä on asennettu monenlaisiin ympäristöihin, 
kuten yliopistoihin, sairaaloihin, asuinrakennuksiin, toimistoraken-
nuksiin ja muuallekin.

Yksinkertaista 
avaimenhallintasi!

Edut
Kustannussäästöt
Uusien sylinterien ostot ja yleisavainjärjestelmän uusiminen ka-
donneiden avainten vuoksi käy nopeasti kalliiksi. Onityn sähköis-
ten lukitusjärjestelmien ansiosta sille ei enää ole tarvetta.

Parempi turvallisuus
Kun toimitilat suojataan elektronisilla lukoilla, niin tiedot ja 
varallisuus kuin ihmisetkin ovat paremmassa turvassa, mikä 
lisää tehokkuutta. Parilla hiiren napsautuksella voit päättää, kuka 
pääsee minne ja milloin.

Parempi palvelu
Hyödynnä monikäyttöisyyden edut ja tarjoa lisäpalveluja käteväs-
ti. Käyttäjien tarvitsee kantaa mukanaan vain yhtä avainkorttia!

Parempi avaintenhallinta
Tuhansien eri rakennusten eri oviin käyvien avainten ja yleisavain-
ten hallinta on monimutkaista. Kun mukaan lasketaan kadon-
neet, kopioidut tai varastetut avaimet, yhtälöstä tulee mahdoton. 
Onity poistaa avainjärjestelmän hallinnan ongelmat.

Kohentunut imago
Kun asiakkaat näkevät ovissasi Onity-lukot, heille syntyy positiivi-
nen vaikutelma koko kiinteistösi turvallisuudesta ja laadukkaasta 
huolenpidosta.

Voiton keskus
Käytä hyväksesi uusia voittoa tuottavia työkaluja, jotka voit inte-
groida järjestelmääsi, kuten myyntiautomaatteja, kopiointipalve-
luja, internetyhteyttä jne.
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Sähköiset lukitusjärjestelmät

Sovellukset

Koulutus
Elektronisilla lukoilla 
varustettu kampus 
viestittää, että se välittää 
turvallisuudesta ja pa-
nostaa siihen.

Onityn järjestelmät tuo-
vat opiskelijoiden tiloihin 
ja asuntoloihin opis-
kelijoiden kaipaamaa 
mielenrauhaa, ja he 
voivat lakata murehti-
masta henkilökohtaises-
ta turvallisuudestaan tai 
ryöstöistä.

Lisäksi monikäyttöisyy-
den ansiosta voit tarjota 
opiskelijoille lisäpalve-
luja, mikä kasvattaa 
voittojasi ja parantaa 
kampuksen imagoa.

Yrityssektori
Onityn elektroniset 
lukitusjärjestelmät 
helpottavat työnteki-
jöiden ja toimipisteen 
johtajien elämää, luovat 
nykyaikaista ja tehokasta 
ilmapiiriä, parantavat 
avaintenhallintaa sekä 
säästävät rahaa.

Muuta yrityksesi imago 
Onityn kulunhallinta-
järjestelmän avulla 
ammattimaiseksi ja 
luotettavaksi.

Terveydenhuolto
Terveydenhuollon kiin-
teistöissä voi olla satoja 
tai jopa tuhansia ovia, 
jotka johtavat potilai-
den tai henkilökunnan 
huoneisiin, toimistoihin, 
apteekkeihin ja labora-
torioihin.

Niitä käyttävät useat 
ihmiset eri aikoina, 
ja luottamukselliset 
dokumentit, säännellyt 
lääkkeet ja kalliit laitteet 
vaativat hyvää turvalli-
suutta.

Onityn järjestelmät 
tarjoavat tehokkaan 
ratkaisun; ne parantavat 
turvallisuustasoa sekä 
helpottavat avaintenhal-
lintaa.

Palvelutalot
Tarvitsivat asukkaa-
si sitten lukitun oven 
tuomaa yksityisyyttä tai 
henkilökuntasi avoi-
mia ovia pitääkseen 
huolta asukkaista, Onityn 
lukitusjärjestelmät ovat 
erinomainen ratkaisu 
palvelutaloihin.

Anna asukkaillesi kevyen 
avainkortin mahdollista-
ma helppokäyttöisyys. 
Kadonneista avai-
mista ja unohtelevista 
käyttäjistä ei tarvitse 
enää murehtia; uuden 
avainkortin luominen rat-
kaisee ongelmat helposti 
ja tehokkaasti – kaikkien 
mielenrauhan hyväksi.

Asuin- 
rakennukset
Kun asuntoihin on asen-
nettu elektroniset lukot, 
Onity tarjoaa asukkaille 
käytettävyyttä sekä sa-
malla turvallisuutta.

Kadonneista avaimista 
ei tarvitse enää mureh-
tia; lisäksi vierailijoille 
voidaan luoda väliaikai-
sia avaimia. Elektroniset 
lukot ovat epäilemättä 
asuinrakennusten tule-
vaisuuden avain.
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Elektroniset lukot

Onity on ottanut uuden edistysaskeleen RDIF-teknologiassa ja kehittänyt uuden, langattoman online-ratkaisun, jonka avulla vältetään 
kalliit johtotyöt: uusi OnS-alusta – yhdessä Onityn langattoman lukon (OWL) kanssa – mahdollistaa kiinteistön turvallisuuden ja kulun 
hallinnan sekä tosiaikaisen tiedonkeruun lukoista ilman yhtäkään ovikäyntiä.

Järjestelmä raportoi tapahtumat tosiajassa, ja sen avulla voidaan hallita lukitussuunnitelmia ilman lukkojen johdotusta tai uudelleen 
ohjelmointia. Onityn edistynyt OnS-järjestelmä lisää asennuskohteen turvallisuutta sekä kasvattaa tehokkuutta merkittävästi; kulkulupia 
voidaan hallita tosiajassa, ja vaikka järjestelmän verkkoyhteys tai sähköt pettäisivät, se toimii yhä, sillä kukin lukko säilyttää tietonsa.

OnS-ratkaisu on suunniteltu pitäen silmällä tulevaisuuden teknologiaa, jotta se tarjoaisi parasta suorituskykyä teknologian kehittyessäkin.

Onity Intergra3 -järjestelmä
Tämän kattavan mutta helppokäyttöisen järjestelmän etu on itse-
näisten ja online-laitteiden yhdistäminen samaan järjestelmään.

Intergra3:n avulla toimipisteiden johtajat voivat hallita jopa 65 000 
ovea ja 65 000 käyttäjää (jopa 3 000 käyttäjää per itsenäinen 
lukko) ilman ensimmäistäkään metallista avainta.

Integra3 toimii sekä magneettijuova- että älytunnisteiden kanssa. 
Tähän joustavaan ratkaisuun voidaan yhdistää muita järjestelmiä, 
kuten liiketunnistimia, valvontakameroita, hälyttimiä ja läsnä-
oloantureita. Windows®-pohjainen ja helppokäyttöinen ohjelmisto 
voidaan mukauttaa käyttäjän tarpeisiin.

Onity EntryFlex -järjestelmä
EntryFlex-ohjelmistopaketti sopii parhaiten toimipisteisiin, jonka 
mekaanisiin yleisavaimiin liittyvät tarpeet edellyttävät yksinkertais-
ta ratkaisua. Edelliset 500 tapahtumaa kirjausketjuun tallentava 
EntryFlex voi hallita jopa 10 000 ovea ja 500 erilaista yleisavainta.

Käytä hyödyksesi käytännöllisesti katsoen online-järjestelmän 
kaltaista järjestelmää, jossa on 99 % vähemmän johtoja kuin 
perinteisissä järjestelmissä – vain murto-osalla kustannuksista.

Onityn kaksoislukoissa on monitoiminen lukija, 
joten ne toimivat sekä magneettijuova- että älyko-
rttien kanssa. EntryFlexissä yhdistyvät älykorttien 
luku- ja kirjoitusvalmiudet ja Onityn uudelleenvali-
dointilaite, mikä mahdollistaa kahdensuuntaisen 
viestinnän itsenäisten lukkojen ja päätietokonejär-
jestelmäsi välillä.

Online-ratkaisu
OnS Onity On-Line -järjestelmä*

Offline-ratkaisut

Onityn kulunhallintajärjestelmät on suunniteltu tarjoamaan joustavuutta ja hallintaa edullisesti.

*Hotellialan sovelluksiin on saatavilla OnS:n hotelliversio 
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Elektroniset lukot
Online-sarja: Langaton Onity-lukko (OWL)

Langaton Onity-lukko tarjoaa integroidun ja kustannustehokkaan menetelmän, jolla voidaan kattaa 
toimipisteen ne sijainnit, jotka olivat aiemmin liian kalliita turvata. Lukon sisäänrakennettu ohjaintek-
nologia tarjoaa edullisen ratkaisun ovien kiinteän verkon infrastruktuurille. Valitsemalla OWL-lukon 
asiakkaat voivat säästää kustannuksissa jopa 70 % tiettyihin kiinteisiin järjestelmiin verrattuna.

Sekä langattomana että offline-ratkaisuna saatavilla oleva OWL mahdollistaa lukossa tapahtuvan 
paikallisen päätöksenteon jopa 5 000 avainkortille; tämä onnistuu käyttämällä itsenäistä virtaläh-
dettä ja älykästä, lukossa sijaitsevaa tietokantaa. Lukko jatkaa toimintaansa, vaikka verkkoyhteys 
tai sähköt menetettäisiin. 

OWL-lukko on toistaiseksi saatavilla MIFARE Classic/EV1- ja HID iClass -lukijoilla ja on NFC-yhteen-
sopiva. Sen modulaarinen rakenne mahdollistaa päivitykset kentällä; se on myös helppo päivittää 
offline-versiosta langattomaksi online-versioksi pienillä muutoksilla. 

Langattoman viestinnän ansiosta käyttäjät voivat tehdä säätöjä koskematta lukkoon fyysisesti sekä 
tarkastella tosiaikaisia raportteja kriittisistä tapahtumista.

Langattoman Onity-lukon vaihtoehdot

Pinnat
Täydennä Onity-lukkojesi tyyliä kulutusta 
kestävillä pinnoilla:

Kädensijat
Valitse kädensija, joka parhaiten heijastaa 
kiinteistösi tyyliä:

Salpamekanismit
Onity tarjoaa laajan salpamekanismi-
valikoiman, joka vastaa minkä tahansa 
kiinteistön tarpeisiin:

Laaja valikoima houkuttelevia pintoja, yhteensopivia kädensijoja ja peitelevyjä auttaa häivyttämään lukot saumattomasti 
osaksi kiinteistön esteettistä tyyliä.

Peitelevyt
Onity tarjoaa valikoiman houkuttelevan 
näköisiä peitelevyjä, jotka sopivat hyvin 
jälkiasennusprojekteihin.

Sylinterimäinen - BLA

EURO*
automaattisella salvalla

ANSI 

*Standardi

 *EURO 5470H -uppolukolle

Kiillotettu kromi

Kiillotettu messinki

Antiikkimessinki

Satiinikromi*

Satiinimessinki

Jerez

Toledo

Barcelona

Wing*

Granada
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Elektroniset lukot

Onity on ottanut uuden edistysaskeleen RDIF-teknologiassa ja kehittänyt uuden, langattoman online-ratkaisun, jonka avulla vältetään 
kalliit johtotyöt: uusi OnS-alusta – yhdessä Onityn langattoman lukon (OWL) kanssa – mahdollistaa kiinteistön turvallisuuden ja kulun 
hallinnan sekä tosiaikaisen tiedonkeruun lukoista ilman yhtäkään ovikäyntiä.

Järjestelmä raportoi tapahtumat tosiajassa, ja sen avulla voidaan hallita lukitussuunnitelmia ilman lukkojen johdotusta tai uudelleen 
ohjelmointia. Onityn edistynyt OnS-järjestelmä lisää asennuskohteen turvallisuutta sekä kasvattaa tehokkuutta merkittävästi; kulkulupia 
voidaan hallita tosiajassa, ja vaikka järjestelmän verkkoyhteys tai sähköt pettäisivät, se toimii yhä, sillä kukin lukko säilyttää tietonsa.

OnS-ratkaisu on suunniteltu pitäen silmällä tulevaisuuden teknologiaa, jotta se tarjoaisi parasta suorituskykyä teknologian kehittyessäkin.

Onity Intergra3 -järjestelmä
Tämän kattavan mutta helppokäyttöisen järjestelmän etu on itse-
näisten ja online-laitteiden yhdistäminen samaan järjestelmään.

Intergra3:n avulla toimipisteiden johtajat voivat hallita jopa 65 000 
ovea ja 65 000 käyttäjää (jopa 3 000 käyttäjää per itsenäinen 
lukko) ilman ensimmäistäkään metallista avainta.

Integra3 toimii sekä magneettijuova- että älytunnisteiden kanssa. 
Tähän joustavaan ratkaisuun voidaan yhdistää muita järjestelmiä, 
kuten liiketunnistimia, valvontakameroita, hälyttimiä ja läsnä-
oloantureita. Windows®-pohjainen ja helppokäyttöinen ohjelmisto 
voidaan mukauttaa käyttäjän tarpeisiin.

Onity EntryFlex -järjestelmä
EntryFlex-ohjelmistopaketti sopii parhaiten toimipisteisiin, jonka 
mekaanisiin yleisavaimiin liittyvät tarpeet edellyttävät yksinkertais-
ta ratkaisua. Edelliset 500 tapahtumaa kirjausketjuun tallentava 
EntryFlex voi hallita jopa 10 000 ovea ja 500 erilaista yleisavainta.

Käytä hyödyksesi käytännöllisesti katsoen online-järjestelmän 
kaltaista järjestelmää, jossa on 99 % vähemmän johtoja kuin 
perinteisissä järjestelmissä – vain murto-osalla kustannuksista.

Onityn kaksoislukoissa on monitoiminen lukija, 
joten ne toimivat sekä magneettijuova- että älyko-
rttien kanssa. EntryFlexissä yhdistyvät älykorttien 
luku- ja kirjoitusvalmiudet ja Onityn uudelleenvali-
dointilaite, mikä mahdollistaa kahdensuuntaisen 
viestinnän itsenäisten lukkojen ja päätietokonejär-
jestelmäsi välillä.

Online-ratkaisu
OnS Onity On-Line -järjestelmä*

Offline-ratkaisut

Onityn kulunhallintajärjestelmät on suunniteltu tarjoamaan joustavuutta ja hallintaa edullisesti.

*Hotellialan sovelluksiin on saatavilla OnS:n hotelliversio 
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Elektroniset lukot
Online-sarja: Langaton Onity-lukko (OWL)

Langaton Onity-lukko tarjoaa integroidun ja kustannustehokkaan menetelmän, jolla voidaan kattaa 
toimipisteen ne sijainnit, jotka olivat aiemmin liian kalliita turvata. Lukon sisäänrakennettu ohjaintek-
nologia tarjoaa edullisen ratkaisun ovien kiinteän verkon infrastruktuurille. Valitsemalla OWL-lukon 
asiakkaat voivat säästää kustannuksissa jopa 70 % tiettyihin kiinteisiin järjestelmiin verrattuna.

Sekä langattomana että offline-ratkaisuna saatavilla oleva OWL mahdollistaa lukossa tapahtuvan 
paikallisen päätöksenteon jopa 5 000 avainkortille; tämä onnistuu käyttämällä itsenäistä virtaläh-
dettä ja älykästä, lukossa sijaitsevaa tietokantaa. Lukko jatkaa toimintaansa, vaikka verkkoyhteys 
tai sähköt menetettäisiin. 

OWL-lukko on toistaiseksi saatavilla MIFARE Classic/EV1- ja HID iClass -lukijoilla ja on NFC-yhteen-
sopiva. Sen modulaarinen rakenne mahdollistaa päivitykset kentällä; se on myös helppo päivittää 
offline-versiosta langattomaksi online-versioksi pienillä muutoksilla. 

Langattoman viestinnän ansiosta käyttäjät voivat tehdä säätöjä koskematta lukkoon fyysisesti sekä 
tarkastella tosiaikaisia raportteja kriittisistä tapahtumista.

Langattoman Onity-lukon vaihtoehdot

Pinnat
Täydennä Onity-lukkojesi tyyliä kulutusta 
kestävillä pinnoilla:

Kädensijat
Valitse kädensija, joka parhaiten heijastaa 
kiinteistösi tyyliä:

Salpamekanismit
Onity tarjoaa laajan salpamekanismi-
valikoiman, joka vastaa minkä tahansa 
kiinteistön tarpeisiin:

Laaja valikoima houkuttelevia pintoja, yhteensopivia kädensijoja ja peitelevyjä auttaa häivyttämään lukot saumattomasti 
osaksi kiinteistön esteettistä tyyliä.

Peitelevyt
Onity tarjoaa valikoiman houkuttelevan 
näköisiä peitelevyjä, jotka sopivat hyvin 
jälkiasennusprojekteihin.

Sylinterimäinen - BLA

EURO*
automaattisella salvalla

ANSI 

*Standardi

 *EURO 5470H -uppolukolle

Kiillotettu kromi

Kiillotettu messinki

Antiikkimessinki

Satiinikromi*

Satiinimessinki

Jerez

Toledo

Barcelona

Wing*

Granada
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Elektroniset lukot

Offline-sarja

Standardilukko Raskas lukko Seinälukijat

¨	Näppäimistöllä tai ilman

¨	Offline-asennus (johtoja ei tarvita)

¨	Jopa 3 000 käyttäjää ovea kohti

¨	Magneettijuova- tai kaksoisteknologia (magneettijuova+älysi-
ru)

¨	Toimii standardeilla HiCo- ja LoCo-magneettijuovakorteilla 
ja/tai muisti- tai mikroprosessoriälykorteilla

Offline-sarjan vaihtoehdot

EURO*
automaattisella 
salvalla

DIN
automaattisella turva-
lukolla

Pinnat
Täydennä Onity-lukkojesi tyyliä kulutusta 
kestävillä pinnoilla:

Kädensijat
Valitse kädensija, joka parhaiten heijastaa 
kiinteistösi tyyliä:

Salpamekanismit
Lisävaihtoehtoina on mm. erityisen pitkä ja 
turvallinen turvalukko, turvallinen takalukko 
sekä yksityisyys- ja paniikkitoiminnot:

ANSI ANSI
automaattisella turva-
lukolla

¨	Kirjausketjumuisti: taltioi jopa 1 200 edellistä tapahtumaa

¨	Lukko varmistaa tarkkuuden lukemalla magneettijuovakortin 
kahdesti, sekä syötettäessä että poistettaessa

¨	Vihreät ja punaiset LEDit, jotka ilmaisevat lukon tilan

¨	Paniikkitoiminto

¨	Saa virtansa 4 tavallisesta AA-paristosta

Onity tarjoaa valikoi-
man houkuttelevan 
näköisiä peitelevyjä, 
jotka sopivat hyvin jälki-
asennusprojekteihin.

Peitelevyt

YhdistettyPutkimainen*Standard

Toledo

Granada*

Jerez

Kiillotettu kromi

Kiillotettu messinki

Antiikkimessinki

Satiinikromi*

Satiinimessinki
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Muut ratkaisut kaupalliseen käyttöön

Kaappien elektroniset lukot
Katso sivu 17

Kylpyhuoneiden ja väliovien lukot
Katso sivu 17

Minibaarit
Katso sivu 22

Elektroniset turvakaapit
Katso sivu 20

Energianhallinta
Katso sivu 24

Onity on maailman johtava todellisten ratkaisujen ja luotettavan tuen tarjoaja erilaisilla markkinoilla koko maail-
massa; näihin kuuluvat mm. hotellit ja lomakohteet, yliopistokampukset, asevoimien tukikohdat, julkishallinnon 
ja yrityssektorin toimistorakennukset, terveydenhuoltokiinteistöt ja risteilyalukset.

Olemme omistautuneet maailmanlaajuisesti vastaamaan eri markkinoiden kasvavaan kysyntään, joka vaatii 
useita ratkaisuja yhdeltä, ylivertaista palvelua ja tukea tarjoavalta toimijalta. Yli 20 vuoden aikana olemme kas-
vaneet sähkölukkoyrityksestä maailmanlaajuiseksi hallintajärjestelmien ja -palveluiden tarjoajaksi.

Sähköisten lukkojen lisäksi Onity tarjoaa laajan valikoiman muita ratkaisuja, jotka tarjoavat kaupalliselle sektorille 
uusia mahdollisia sovelluksia:

Elektroniset sylinterit
Katso sivu 16
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Elektroniset lukot

Offline-sarja

Standardilukko Raskas lukko Seinälukijat

¨	Näppäimistöllä tai ilman

¨	Offline-asennus (johtoja ei tarvita)

¨	Jopa 3 000 käyttäjää ovea kohti

¨	Magneettijuova- tai kaksoisteknologia (magneettijuova+älysi-
ru)

¨	Toimii standardeilla HiCo- ja LoCo-magneettijuovakorteilla 
ja/tai muisti- tai mikroprosessoriälykorteilla

Offline-sarjan vaihtoehdot

EURO*
automaattisella 
salvalla

DIN
automaattisella turva-
lukolla

Pinnat
Täydennä Onity-lukkojesi tyyliä kulutusta 
kestävillä pinnoilla:

Kädensijat
Valitse kädensija, joka parhaiten heijastaa 
kiinteistösi tyyliä:

Salpamekanismit
Lisävaihtoehtoina on mm. erityisen pitkä ja 
turvallinen turvalukko, turvallinen takalukko 
sekä yksityisyys- ja paniikkitoiminnot:

ANSI ANSI
automaattisella turva-
lukolla

¨	Kirjausketjumuisti: taltioi jopa 1 200 edellistä tapahtumaa

¨	Lukko varmistaa tarkkuuden lukemalla magneettijuovakortin 
kahdesti, sekä syötettäessä että poistettaessa

¨	Vihreät ja punaiset LEDit, jotka ilmaisevat lukon tilan

¨	Paniikkitoiminto

¨	Saa virtansa 4 tavallisesta AA-paristosta

Onity tarjoaa valikoi-
man houkuttelevan 
näköisiä peitelevyjä, 
jotka sopivat hyvin jälki-
asennusprojekteihin.

Peitelevyt

YhdistettyPutkimainen*Standard

Toledo

Granada*

Jerez

Kiillotettu kromi

Kiillotettu messinki

Antiikkimessinki

Satiinikromi*

Satiinimessinki
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Muut ratkaisut kaupalliseen käyttöön

Kaappien elektroniset lukot
Katso sivu 17

Kylpyhuoneiden ja väliovien lukot
Katso sivu 17

Minibaarit
Katso sivu 22

Elektroniset turvakaapit
Katso sivu 20

Energianhallinta
Katso sivu 24

Onity on maailman johtava todellisten ratkaisujen ja luotettavan tuen tarjoaja erilaisilla markkinoilla koko maail-
massa; näihin kuuluvat mm. hotellit ja lomakohteet, yliopistokampukset, asevoimien tukikohdat, julkishallinnon 
ja yrityssektorin toimistorakennukset, terveydenhuoltokiinteistöt ja risteilyalukset.

Olemme omistautuneet maailmanlaajuisesti vastaamaan eri markkinoiden kasvavaan kysyntään, joka vaatii 
useita ratkaisuja yhdeltä, ylivertaista palvelua ja tukea tarjoavalta toimijalta. Yli 20 vuoden aikana olemme kas-
vaneet sähkölukkoyrityksestä maailmanlaajuiseksi hallintajärjestelmien ja -palveluiden tarjoajaksi.

Sähköisten lukkojen lisäksi Onity tarjoaa laajan valikoiman muita ratkaisuja, jotka tarjoavat kaupalliselle sektorille 
uusia mahdollisia sovelluksia:

Elektroniset sylinterit
Katso sivu 16



The Onity User
Onity solutions are designed to offer higher security and comfort for the user, as well 
as to optimise the daily management of the property.

The company’s ever-expanding family of technological solutions today includes  on-li-
ne and off-line electronic locks, electronic in-room safes, energy management sys-
tems, and minibars.

The Onity Market
Onity, the leading global provider of electronic locking systems, offers innovative te-
chnological solutions and services for the Hospitality industry, as well as Corporate, 
Education, Government and Marine markets.

The Onity World 
With decades of industry experience, Onity offers guaranteed quality and service. 
Onity has agreements with more than 250 hotel chains around the world. Than-
ks to an extensive network that spans more than 115 countries, Onity locks can be 
found in over 5 million rooms of more than 30,000 hotels worldwide, as well as in  
hospitals, universities, corporate buildings etc.

Worldwide Headquarters
Salem OR, USA

Tel.: +1 503 581 9101

 +1 866 86 Onity

moreinfo@onity.com

Latin America
Tel.: +52 55 5250 1557

 +55 11 3670 2555

 +54 11 4814 1717

mexico@onity.com

LAM@onity.com

argentina@onity.com

Asia / Pacific
Tel.: +61 2 9581 65555

ASPAC@onity.com

Europe / Middle East / Africa
Tel.: +34 943 448 300

EMEA@onity.com

Oikeita ratkaisuja  Luotettavaa tukea www.onity.com
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