Řešíte přístupový systém?
S námi máte kliku
S novým bezdrátovým řešením Aperio H100
®

The global leader in
door opening solutions

Šetří energii a snižuje
uhlíkovou stopu

LED signalizace
stavu

Hodí se pro většinu
interiérových dveří

Více způsobů
autentizace

Snadná instalace bez
úpravy dveří

Bezdrátové řešení ACS v klice Aperio H100
®

Jednoduché. Bezpečné.
Stylové.
Přináší možnost kontroly přístupu
u libovolných interiérových dveří.

Nový systém Aperio® H100 využívá možností a flexibility bezdrátové kontroly přístupu ve formě jedné
kompaktní, elegantně navržené a bateriově napájené kliky. Lze ji snadno namontovat v podstatě na libovolné
dveře. RFID čtečka v klice Aperio® H100 představuje nákladově efektivní zvýšení zabezpečení kanceláří,
skladů, šaten, archivů, konferenčních místností apod.

Hlavní výhody:
∙Nejjednodušší způsob zavedení kontroly
přístupu u mechanických zámků bez
nutnosti vrtání
∙Robustní bezdrátové zařízení pro
prostředí se středním provozem
∙Kompatibilní s většinou zadlabacích
(DIN) zámků
∙ Zůstane původní cylindrická vložka
∙ Kompatibilní s ACS systémy 3. stran

∙ Pracuje v online režimu s ACS
nebo jako offline
∙ Nenápadná klika s moderním designem
∙ LED pro signalizaci stavu
∙ Jeden šroub pro výměnu baterie
∙ Podporuje tyto technologie RFID: MIFARE
Classic®, MIFARE Ultralight®, MIFARE® DESFire®,
MIFARE Plus®, MIFARE® SE, MIFARE® DESFire® SE;
iCLASS SE; iCLASS Seos®, iCLASS Seos Elite

Zvyšte zabezpečení!
Rozšiřte systém kontroly přístupu o bezdrátové technologie.
Aperio® lze jednoduše integrovat. V portfoliu Aperio® najdete
kování, cylindrické vložky, zadlabací zámky, rackové řešení
a nově i chytrou kliku.

Podporuje nejnovější
RFID nosiče (karty, čipy
a přívěšky) a mobilní ID.

Robustní konstrukce pro
použití v interiéru – plus
online a offline kontrola
přístupu

Snadná instalace
bez úpravy dveří.

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience
www.aperio-online.cz

®

Aperio je nová technologie vyvinutá jako
rozšíření k novým či stávajícím elektronickým
přístupovým systémům.
Svým uživatelům poskytuje jednoduchý
a inteligentní způsob, jak zajistit lepší
správu a bezpečnost ve svých budovách.

ASSA ABLOY, přední světový výrobce v oblasti zamykacích
technologií, nabízí kompletní portfolio uzamykacích
dveřních systémů. V rychle rostoucím odvětví
elektromechanické bezpečnosti má ASSA ABLOY
vedoucí postavení v oblastech řízení přístupu,
identifikace, automatizace vstupu a hotelové
bezpečnosti.
Od svého vzniku v roce1994 vyrostla ASSA ABLOY
z regionální společnosti na mezinárodní skupinu se
47 000 zaměstnanci a prodejem za více než 71 miliard
švédských korun.

ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Dolnoměcholupská 1418/12
102 00 Praha 10
Česká republika

ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – organizačná zložka
Továrenská 15
901 01 Malacky
Slovenská republika

Tel.: +420 226 806 200
Fax: +420 226 806 201
info@assaabloy.cz
www.assaabloy.cz

Tel.: +421 2 4552 0141-2
Fax: +421 2 4552 0140
info@assaabloy.sk
www.assaabloy.sk
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„Bezdrátová technologie s online
a offline kontrolou.”

