Veiligheidsdeuren
gaan draadloos
Aperio® L100 - 's Werelds eerste draadloze slot assortiment
voor veiligheidsdeuren

De kostenbesparende oplossing
Voor deuren met hoge beveiligingseisen

Nieuw: Beheren van toegangsrechten
en controleren van de status van de
aangesloten draadloze veiligheids
deuren

Integreer veiligheidsdeuren in uw bestaande
toegangscontrolesysteem met de nieuwste
deur technologie van ASSA ABLOY.
Het Aperio® L100 slot is een elektronisch
gestuurd draadloos apparaat dat niet alleen het
hoogste niveau van fysieke beveiliging biedt
maar stuurt ook uitgebreide informatie door
over de deurstatus aan het toegangscontrolesysteem.

Bestaand:
Bedrade veiligheidsdeur

Geïntegreerde
deursensoren

Hoog beveiligde
slotkast

Nieuw: Standaard deur

BUITEN

Nieuw: Draadloze
veiligheidsdeuren

BINNEN

RFID lezer

Upgrade naar Aperio®
en neem controle over uw veiligheidsdeuren

Nieuw:
Aperio® L100 PINpad
∙∙ Pin Code 4 tot 8 tekens
∙∙ Drie niveaus van
authenticatie:
enkel PIN,
enkel kaart,
PIN en kaart

De voordelen in een
oogopslag

Verkrijgbaar voor
Euro (1), Scandinavië (2), Fins (3) en
standaard (afbeelding)
of smalle profieldeuren

Het Aperio® L100 slot is het meest complete
elektronisch draadloze veiligheidsslot op de
markt. Deze geavanceerde oplossing, de nieuwste draadloze toegangscontrole technologie
voor veiligheidsdeuren, biedt een zeer kosten

{approval}

Zeer effectieve inbraakbeveiliging:
Certificaten zijn onder andere CE,
EN179, EN1125, EN12209, EN1634/1
(in uitvoering)

{nomanpulation}

Geen manipulatie: belangrijkste
elekrtonica binnenin, lezer onderdeel buiten inclusief de nood batterij
aansluiting en LED indicator

{humidity}

Laat extreme temperaturen toe
(-40°C tot +65°C) aan de buitenkant
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besparend, eenvoudig alternatief voor een
bedrade high-end oplossing als er geen bekabeling
of wijzigingen in de deuren zijn vereist tijdens de
installatie.

{rfid}

Aperio®
ondersteund de
volgende RFID technologiën: iCLASS,
MIFARE CLASSIC, MIFARE DesFIRE,
MIFARE PLUS, HID Prox, EM410x

{monitoring}

Toezicht: Geïntegreerde sensoren
voor deur (open/toe) en grendel
positie (vergrendeld/ontgrendeld)

{escaperoute}

Buitenkruk bestuurd door elektronica, binnenkruk altijd ingeschakeld
( sensor op binnenkruk )
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ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

www.assaabloy.com/aperio

Als 's werelds toonaangevende vergrendelinggroep,
biedt ASSA ABLOY een completer assortiment aan
deuropening oplossingen dan andere bedrijven op
de markt. In de snel groeiende elektromechanische
veiligheid segment, heeft de Groep een leidende
positie op het gebied van toegangscontrole,
identificatie technologie, ingang automatisering
en hotel beveiliging. Sinds de o
 prichting in 1994, is
ASSA ABLOY van een regionaal bedrijf uitgegroeid
tot een internationale groep met ongeveer
43.000 werknemers en een omzet van meer dan
47 miljard.

ASSA ABLOY nv
Sales & Marketing
Heide 9
Wemmel
1780
België
www.assaabloy.be/aperio
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"Draadloze vergrendelings evolutie voor online en
offline deurcontrole"
Aperio® is een nieuwe technologie o
 ntwikkeld
om nieuwe en bestaande elektronische
toegangscontrolesystemen aan te vullen. Het
voorziet de eindgebruikersmet een eenvoudige,
intelligente manier de controleerbaarheid en het
beveiligingsniveau van hun gebouw te upgraden.

