SYSTÉM KONTROLY
VSTUPU
Popis
Pokroková technologie od ekey, vedoucí společnosti v oblasti
biometrie, kombinovaná s elegantním designem Vašich
vchodových dveři. Integrovaný skener otisku prstů nabízí
pohodlnou a bezpečnou alternativu ke konvenčním klíčům,
kódům nebo kartám. Příslušný řídící panel nezabírá skoro žádné
místo a je bezpečně
umístěn ve dveřním křidle. Ztracené nebo zapomenuté klíče jsou
věcí minulosti, protože:

SNADNÉ
Otevírání dveří, bran nebo aktivování zabezpečovacího
systému jedním přetažením prstu. Oprávnění mohou být
přiřazena samotným uživatelem bez potřeby technika nebo
PC.
POHODLNÉ
Klíč je doslova neustále ve Vašich rukou. Inteligentní
software se učí s každým použitím a rozezná rostoucí
dětské prsty a také změny v uživatelských zvycích či
způsobu používání.
BEZPEČNÉ
Otisk prstu je bezpečnější než klíč, který může být ukraden
nebo ztracen. Manipulace se systémem zvenčí není možná.

SYSTÉMY KONTROLY VSTUPU

Skladba systému
Různou kombinací následujících položek můžeme sestavit velkou řadu systémů. Vzhledem ke složitosti není možné všechny popsat. Pro základní
specifikaci je nutné vyjasnit následující otázky:
1. čím chci dveře ovládat - periferie
2. jaký typ zámku chci použít - zámek
3. pro jaký profilový systém - typ dveří
4. jaké další příslušenství

2. Zámky

1. Periferie
automatické/motorické

motorické

automaticky zavírají/motoricky se otvírají

motoricky se otvírají i zavírají

Fingescanner

Fingescanner s Bluetooth

FUHR 834

KFV AS3500 + A-otvírač

FUHR 881

KFV Genius CA

3. Typ dveří
Fingescanner s RFID (čip)

plastové dveře

hliníkové dveře

dřevěné dveře

Keypad

4. Další příslušenství
Možnosti periferií jsou prakticky neomezené, kompatibilitu se zámky je ale potřeba ověřit. Je možné napojení na tzv. Inteligentní dům, případně do
systému zabezpečení domu. Dveře lze pomocí periferií nejen odemknout, ale i otevřít a následně zavřít a bezpečně uzamknout.

pohon pro otevírání dveří

domácí telefon

integrace do dveřního madla

SYSTÉMY KONTROLY VSTUPU
periferie e-key
Fingerscanner
rozměry 43,6 x 89 x 17,3 mm
napájecí napětí 8-24 VDC, IP54
99 otisků prstů/uživatelů

obj. číslo

název

katal. Kód

17920

integra 2.0 T

0

8 314

32511

integra 2.0 Bluetooth T

0

11 252

32512

integra 2.0 T RFID včetně 2 ks karet

0

10 379

32513

RFID karta MIFARE 2K Ekey design

0

324

32514

RFID karta MIFARE 2K Bílá

0

324

32515

RFID čip MIFARE 2K černý

0

324

název

katal. Kód

brutto cena/mj

Krytky
obj. číslo

brutto cena/mj

krytky pro integru 2.0 T / Bluetooth
17919

nerez

0

206

32516

bílá

0

619

32517

zlatá

0

619

32518

nerez plochý

0

272
272

krytky pro integru 2.0 T RFID
32519

nerez

0

obj. číslo

název

katal. Kód

keypad IN 2.0 T

0

název

katal. Kód

Keypad
rozměry 46,7 x 92,1 x 18,4 mm
napájecí napětí 8-24 VDC, IP54
až 99 rozdílných 4-8 místných kódů

32520

brutto cena/mj
8 103

Dekorelement sklo
obj. číslo

brutto cena/mj

Dekorelement sklo
32521

šedá nerez

0

737

32522

bílá

0

737

32523

černá antracit

0

737

Dekorelement sklo - zaoblené rohy r4 pro zabudování do plochy
32524

šedá nerez

0

858

32525

bílá

0

858

32526

černá antracit

0

858

