ONTKRACHT
DE MYTHES
OVER
DRAADLOZE
TOEGANG
ASSA ABLOY wil uw inzicht veranderen en toont waarom
draadloze sloten de oplossing zijn voor de 21ste eeuw.
Het is een simpel feit dat door het installeren van draadloze elektronische sloten, u niet alleen controle
kan hebben over de beveiliging van uw gebouw, maar ook kan profiteren van aanzienlijke energie- en
kostenbesparingen. Lees meer en ontdek de zes ware feite over de myth-busting bij draadloze toegang.

6 Mythes & 6 Ware Feiten
Mythe:
Draadloze sloten zijn niet veilig
Feit:
Draadloze sloten zijn CE, EN en F g
 ekeurd,
zelfs voor veiligheidsdeuren.
Mythe:
Ik zal altijd batterijen moeten vervangen
Feit:
Draadloze sloten kunnen meegaan tot
40,000 cycli of tot 2 jaar en meer.
Mythe:
Draadloze sloten installeren neemt veel tijd
in beslag
Feit:
Cilinders kunnen worden geïnstalleerd in
minder dan twee minuten, zonder boren
Bekijk de video op YouTube

Mythe:
Draadloze sloten zullen niet werken bij mijn
bestaand systeem
Feit:
Beslagen kunnen worden geïntegreerd in uw
bestaand systeem of geïmplementeerd als een
gloednieuw systeem
Mythe:
Draadlozen sloten ondersteunen niet de
verschillende soorten RFID datadragers
Feit:
Deuren kunnen worden bediend met een
kaart, pin code of gsm
Mythe:
Alleen grote bedrijven kunnen gebruik maken van
draadloze sloten
Feit:
Elk bedrijf kan gebruik maken van de snelle
installatie en genieten van de energiebesparing

Draadloze toegangscontrole
dat voldoet aan uw behoefte
ASSA ABLOY biedt een reeks krachtige toegangscontrole oplossingen die zijn ontworpen om uw
upgrade naar draadloze toegang eenvoudig te maken
Als u uw bestaand toegangscontrolesysteem
wil upgraden…

Als u een nieuw toegangcontrolesysteem
wil installeren…

Kies Aperio®
Bedien meer deuren met toegangskaarten

Kies SMARTair™
Een modulair systeem en volledig schaalbaar

∙∙ Verbind meer deuren tot uw toegangscontrole
systeem, draadloos en zonder onderbreking

∙∙ Batterij gestuurde draadloze beslagen voor elk
type deur, bekabeling is niet nodig

∙∙ Batterij gestuurde draadloze beslagen voor elk
type deur, bekabeling is niet nodig

∙∙ Contacloos, sleutelloze technologie en kaarten

∙∙ Krijg meer controle via audit trails
∙∙ Bespaar tijd en geld met sleutelloze toegangs
controle
∙∙ Los het probleem van verloren sleutels op door
gebruik te maken ven beveiligde RFID kaarten
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∙∙ Verschillende bestuursniveaus voor verschillende
vereisten
∙∙ Eenvoudig toe te voegen, verwijderen en updaten
van gebruikersrechten; eenvoudig om sloten te
updaten
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