Geçiş kontrolünü tek
bir kola sığdırdık
Kablosuz Aperio® H100 ile tanışın!

Aperio H100 kablosuz elektronik kol

Basit. Güvenli. Şık.
Herhangi bir iç kapıya erişim kontrolü özelliği ekleyin
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Enerji tasarrufu ve düşük
karbon salınımı

Birçok iç kapı türüne
uyar

Çoklu kimlik
yetkilendirme

Kapıyı delmeye gerek
yok

Aperio H100, kablosuz geçiş kontrolünün gücünü ve esnekliğini ince, akıllıca tasarlanmış, pille çalışan tek bir kapı
kolunda toplar. Hemen hemen tüm iç kapılara kolay uygulanması ve kapsamlı RFID desteği sunması sayesinde
Aperio H100 kol; ofisler, depolar, arşivler, toplantı odaları ve daha fazlası için güvenliği artırmayı uygun maliyetli
hale getirir.
Öne çıkan özellikler:
∙ Kapı üzerinde tadilata gerek duymadan,
mevcutkilide geçiş kontrol özelliği ekler.
∙ Geçiş trafiğinin yüksek olduğu kapılara uygundur.
∙ En yaygın Avrupa (DIN) ve İskandinav gömme
kilitlerle uyumludur.
∙ Ahşap, çelik ve çerçeveli kapılar (ve standart
kilitkasalı cam kapılar) ile uyumludur.
∙ Yangın sertifikası: EN1634-1
∙ Yeni saten krom yüzeyi, ASSA ABLOY‘un küresel
tasarım standartlarını karşılamaktadır. Bu da,
H100‘ün binadaki diğer ASSA ABLOY ürünlerini
tamamlamasını sağlar.
∙ Mevcut mekanik silindirinizi kullanabilirsiniz

∙ Üçüncü parti geçiş kontrol sistemleriyle kolay
entegrasyon imkanı
∙ Çevrimiçi bir sistem veya çevrimdışı bir kilit olarak
çalışır.
∙ Minimum karbon ayak izi ve çağdaş tasarıma
sahip kol
∙ Okuyucu LED durumu bildirimi bulunur.
∙ Pilleri kolayca değiştirilebilir.
∙ Uyumlu olduğu çoklu RFID teknolojileri: iCLASS®,
Seos®, MIFARE®, DESFire ve Legic®
∙ Aperio mobil kullanıma hazırdır: NFC ve BLE
(Bluetooth Düşük Enerji) teknolojilerini destekler.

Mobil ve çoğu RFID
teknolojisiyle aynı anda
çalışır.

Tüm iç
uygulamalar
için
tasarlanmış
sağlam yapıya
ek olarak
çevrimiçi ve
çevrimdışı
erişim kontrolü

Kablosuz kurulum delmeye gerek yoktur.

Yükseltmenizi şimdi planlayın!
Aperio kablosuz cihazları, 100‘ün üzerinde farklı OEM‘den gelen güvenlik ve
otomatik bina yönetimi çözümleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olacak
şekilde standartlara göre üretilmiştir. Aperio, yalnızca kapılardan daha fazlası,
dolaplar, sunucu rafları ve daha fazlası için cihazlar da sunar.
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