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Assa Abloy lanserar låsteknologi med intressant
framtidsperspektiv

ASSA ABLOY, världens ledande låsföretag, har utvecklat en ny ”intelligent” låsteknologi
som erbjuder förbättrad säkerhet och bekvämlighet genom att kombinera mekaniska
lösningar med det senaste inom mikroelektroniken.

Teknologin, vilken går under namnet CLIQ  är ett koncept där man integrerat elektronik och
mekanik för att skapa säkrare lås. Låsen kräver för att öppnas dels att nyckeln passar mekaniskt,
dels att nyckelns identitet som finns lagrad i ett mikrochip godkänns av låset. Eftersom varje
nyckel är unik, kan personliga tillträdesrättigheter läggas in för varje användare. CLIQ-
teknologin gör det därigenom möjligt att dra in tillträdesrättigheterna för exempelvis nycklar
som har kommit bort.

På dagens låsmarknad är det de elektromekaniska produkterna som uppvisar starkast tillväxt
och högst fakturering per produkt. Det är också inom denna produktgrupp som de flesta
innovationerna görs, både av ASSA ABLOY och av etablerade och nya konkurrenter.

– CLIQ är resultatet av ett omfattande internationellt utvecklingsarbete som engagerat ledande
produktutvecklare inom gruppen och externa experter över hela världen. Tekniska framsteg
inom finmekanik, elektronik och miniatyrisering har gjort det möjligt att tillverka låsen
kommersiellt. För bara några år sedan var inte detta möjligt, säger Åke Sund, Group Vice
President Market Development på ASSA ABLOY.

– Med CLIQ-teknologin ligger vi i framkanten av teknikutvecklingen. Det ger oss goda
möjligheter att ta marknadsandelar och att fortsätta växa. Lanseringar av produkter med CLIQ-
teknologin kommer nu att ske steg för steg i olika länder, säger Åke Sund.
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ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har mer än 20 000 anställda

och en årsomsättning på drygt 20 miljarder kronor.


