
Aperio® L100 
מנעול אלחוטי חדשני 

לדלתות בטחון 

מתקדמים עם מנעול אלחוטי לדלת חדשנית



חדש: דלת ביטחון 
אלחוטית

חדש: דלת אלחוטית

קיים: דלת ביטחון 
מחווטת

חדש: ניהול הרשאות כניסה וקבלת אינדיקציות על מצב 
הדלת בתקשורת אלחוטית.

קורא קרבה

חיישני דלת 
משולבים

מנעול ברמת ביטחון 
גבוהה

שילוב דלתות בטחון עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר של 
Assa Abloy במערכת בקרת הכניסה הקיימת. 

מנעול Aperio® L100 הינו מנגנון אלקטרו מכני אלחוטי, 
העומד בדרישות ביטחון פיזיות מחמירות, המספק 

אינדיקציות על מצב הדלת למערכת בקרת הכניסה.

פתרון יעיל וחסכוני  
עבור דלתות בעלות דרישות ביטחון גבוהות
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מנעול Aperio® L100 הינו מנגנון נעילה אלקטרו מכני 
אלחוטי מתקדם ביותר. פתרון מתוחכם זה מציע אלטרנטיבה 

חסכונית, יעילה ופשוטה, לדלתות ביטחון מחווטות, המבטל 
את הצורך בחיווט ושינויים במערך הדלתות הקיים. 

זמין לפרופיל אירופאי 
)1(, סקנדינבי )2(, פיני )3( 
לדלתות פרופיל אלומיניום 

או פלדה )ראה איור(

מאפיינים עיקריים

123

{approval}
 

{nomanpulation}
 

{humidity}
 

{rfid}

{monitoring} 
{escaperoute}

 

הגנה אפקטיבית גבוהה בפני פריצה: 
 EN1125, EN179, CE תאימות לאישורים

 EN12209, EN1634/1

  Aperio® L100 תומך במגוון מנעול
 iCLASS, MIFARE :טכנולוגיות כרטיסי קרבה

 CLASSIC, MIFARE DesFIRE, MIFARE PLUS, Prox
HID, EM410x

מקשה על מניפולציות: יחידה אלקטרונית 
פנימית, קורא קרבה חיצוני כולל חיבור 

 )LED( לסוללת גיבוי וחיווי נורית דיודה

אינדיקציות: המנעול מכיל חיישנים עבור 
דלת )פתוחה/סגורה( ומצב בריח )נעול/

לא נעול(

עמידות בפני טמפרטורות קיצוניות 
)40- עד 65+(

ידית חיצונית אלקטרונית נשלטת, ידית 

פנימית תמיד פותחת )כולל חיישן יציאה-

"פתיחה חוקית"(

Aperio® L100 -שדרג ל
וקבל שליטה על דלתות הביטחון שלך
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www.assaabloy.com/aperio

ASSA ABLOY הינה החברה המובילה 
בעולם בפתרונות ביטחון לדלתות, 
מטרתה של הקבוצה היא לספק 

ללקוחותיה ביטחון, בטיחות ונוחות.

ASSA ABLOY Security Solutions
ת.ד 637, יבנה 8110601, ישראל

1-800-800-108

www.mul-t-lock.co.il
info.israel@assaabloy.com

  ASSA ABLOY AB הינו סימן רשום על שם ASSA ABLOY


