
 בקרת כניסה - 
השליטה בכף ידך 

Aperio® H100 עם הידית האלחוטית החדשה
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דגם Aperio® H100 החדש משלב כוח וגמישות של מערכת בקרת כניסה אלחוטית, בידית מעוצבת המופעלת באמצעות 
סוללה. עם התאמה קלה כמעט לכל דלת פנימית ותמיכה מקיפה בטכנולוגיות קריאת כרטיסים, ידית Aperio® H100 החדשה 

מציעה פתרון אפקטיבי לשדרוג רמת הביטחון בדלתות משרד רגישות, חדרי תקשורת, ארכיונים, חדרי ישיבות ועוד.

יתרונות מפתח:
הדרך הקלה ביותר להוסיף בקרת כניסה למנעול מכאני  ∙

ללא קידוח והתאמות בדלת
אלמנט אלחוטי חזק המיועד לאזורים בעלי עבירות גבוהה ∙
מתאימה לרוב סוגי המנעולים הסמויים לפי תקן אירופאי  ∙

וסקנדינבי 
 עבור דלתות עץ, מתכת ופרופיל אלומיניום ופלדה  ∙

)ודלתות זכוכית עם מנעולים סטנדרטיים(
שומרת על האפשרות לשימוש בצילינדר מכאני קיים ∙
אינטגרציה ישירה למערכת בקרת כניסה צד שלישי ∙

עובדת עם מערכות מקוונות וגם לא מקוונות ∙
ידית נפרדת עם התקנה קלה ובעיצוב מודרני ∙
תאורת DEL לקבלת סטטוס ויזואלי מיידי  ∙
בורג בודד להחלפת הסוללות בידית ∙
 :הידית תומכת בטכנולוגיית הכרטיסים הבאים  ∙

 MIFARE Classic®, MIFARE Ultralight®,
 MIFARE® DESFire®, MIFARE Plus®, MIFARE® SE,

 MIFARE® DESFire® SE, iCLASS SE, iCLASS Seos®,
iCLASS Seos Elite

100H Aperio® ידית אלקטרונית אלחוטית

פשוטה. מאובטחת. מעוצבת.
הוסיפו בקרת כניסה לכל דלת פנימית

{seosandcard} 
תמיכה בכרטיסים החדשים 

ביותר ואמצעי הרשאה 
באמצעות טלפונים חכמים

{battery} 
חיסכון באנרגיה ופחות פחמן

{status} 
 סטאטוס באמצעות 

LED מנורת

{door} 
 מתאים לרוב סוגי 
הדלתות הפנימיות

{nomodification} 
אין צורך בשינויים וקידוח 

בדלתות
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הידית תומכת בכרטיסים 
החדשים ביותר  ואמצעי 

הרשאה באמצעות טלפונים 
חכמים

 התקנה אלחוטית - 
אין צורך בקידוחים

עיצוב מתקדם 
ותכנון חזק לכל 
סוגי היישומים 

בדלתות פנימיות 
עם תקשורת 
מקוונת ולא 

מקוונת

תכנן את השדרוג הבא שלך
  ®Aperio תוכננה לביצוע אינטגרציה ישירה. הוסיפו 

בקרת כניסה אלחוטית  למערכת בקרת הכניסה החדשה 
או הקיימת. סל הפתרונות של ®Aperio כולל פרזול 

מגן,צילינדרים,מנעולי ביטחון, מנעולי ארון שרתים וידית 
אלקטרונית אלחוטית חדשה
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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

ASSA ABLOY בקרת כניסה
חירות 1

ת.ד. 637
יבנה

8110601

www.assaabloy.co.il

 ASSA ABLOY ,בהיותה הקבוצה המובילה בתחום הנעילה
מציעה סל פתרונות רחב יותר מכל חברה אחרת בשוק העולמי. 

 ASSA-סגמנט האבטחה האלקטרומכאנית צומח במהירות, ו
ABLOY מובילה אותו בתחומים כגון בקרת כניסה, טכנולוגיות 

זיהוי, דלתות אוטומטיות ואבטחת מלונות.  
מאז היווסדה ב- ASSA ABLOY 1994 צמחה מחברה אזורית 

לקבוצה בינלאומית עם כ- 47,000 עובדים ומכירות בשווי 
הגבוה מ- 7.5 מיליארד יורו בשנה.

„מהפכת הנעילה האלחוטית עבור דלתות מקוונות ושאינן 
מקוונות“

 ®Aperio  היא טכנולוגיה חדשה שפותחה כדי להשלים 
מערכות בקרת כניסה קיימות וחדשות. היא מאפשרת 

למשתמש הקצה לשפר את יכולת השליטה ורמת האבטחה 
באתרים בדרך פשוטה ואינטליגנטית.
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