SAFE-O-TRONIC® access
Електронна система ідентифікації та
блокування

Наступний рівень доступу

SAFE-O-TRONIC® Система блокування дверей


Безліч гнучко організованих рішень для дверей та
меблів робить управління доступом до комерційних
об'єктів усіх видів ще більш ефективним.
Ви будете вражені тим, наскільки легко можна
керувати різними групами користувачів і як можна в
будь-який час оптимізувати свою систему
блокування під різні вимоги.

02

доступ
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SAFE-O-TRONIC

®

Електронна система ідентифікації та блокування

Доступ SAFE-O-TRONIC® встановлює нові
стандарти у всьому світі, коли справа стосується
захисту та організації систем замків дверей.
PIN-код та технологія RFID поєднуються
унікальним чином. До цього ідеально підходить:
відповідна лінійка продуктів для меблів.
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доступ
Комфорт блокування
без ключа
Будь то в готелях, клініках, університетах,
школах чи промисловості та адміністрації,
доступ SAFE-O-TRONIC® замінює звичайні
системи ключів комфортом електронного
блокування, так що трудомістке управління
ключами остаточно пішло в минуле.
Дізнайтеся про різні організаційні переваги
для вашої галузі застосування - включена
економія коштів та часу. Привабливий
дизайн ідеально пристосується до вашого
стилю інтер’єру.
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2-в-1 зручний замок для дверей

Дверний замок, що встановлює
тенденції
Завдяки бездротовій конструкції,
встановленій на дверях, доступ SAFEO-TRONIC® робить організацію
електронних блокувальних систем
такою ж простою і зручною, як
ніколи раніше.

Вже більше десяти років SAFE-O-TRONIC® є провідним брендом інноваційних
електронних якісних блокувальних
пристроїв на основі технології RFID для
шаф та сейфів. Системи блокування
SAFE-O-TRONIC® надзвичайно
зарекомендували себе на багатьох
тисячах об’єктів по всьому світу. Завдяки
лінійці продуктів SAFE-O-TRONIC®
access LS лідер ринку та інновацій для
інтелектуальних замкових шаф вже
встановив нові стандарти в електронних
системах замків меблів. Відповідна лінія
продуктів для дверей SAFE-O-TRONIC®
access DS, що базується на багаторічному
досвіді використання електронних
систем блокування дверей.

• Інтернет-організація офлайн-систем
блокування
Мережа SAFE-O-TRONIC® Cyber-Net на
основі карток пропонує зручність в
Інтернеті без проводки дверей.

Унікальні можливості:

• Проста адаптація стандартів
Оскільки це бездротово, доступ SAFE-OTRONIC® може бути встановлений на
стандартний профільний циліндр або
замок із засувкою без замкового затвора
залежно від конструкції.

• Гнучке управління
Завдяки унікальній комбінації PIN-коду
та безконтактної технології RFID ви
можете легко організувати різні рівні
безпеки та групи користувачів
(наприклад, VIP-особи, члени клубу,
одноденні гості або персонал).
• Простота в експлуатації
Просто злегка торкніться ключових полів
(ємнісна технологія), і це все, що потрібно
для введення особистого PIN-коду. Носії
даних RFID просто тримаються перед
пристроєм зчитування для ідентифікації.

06

• Персоналізація
Будь то форма, колір, нанесення логотипу
чи буквене позначення, доступ до SAFEO-TRONIC® відкритий для ваших
індивідуальних побажань. Ви можете
скласти комплекти фурнітури для дверей
відповідно до вашого стилю відповідно до
ваших конкретних потреб. Таким чином,
ваша система блокування дверей ідеально
поєднується з вашою архітектурною та
дизайнерською концепцією.

ОБЛАДНАННЯ
ДВЕРЕЙ

Зчитувач для RFID-технології

Ємнісна клавіатура для високого
ступеня простоти в експлуатації
Завдяки ємнісній технології
достатньо лише злегка торкатися
ключових полів, щоб управляти
блокуванням за допомогою PINкоду. Ємнісна клавіатура не
зношується.

Просто тримайте носій даних перед
пристроєм зчитування для
використання з картою RFID.

Інтуїтивна робота
Операція - це дитяча гра завдяки
орієнтації на звичну мову жестів
мобільного телефону.

Інтелектуальне управління
акумулятором

Зручне керівництво користувачем
через світлодіодну стрічку та
додатково за допомогою
акустичного сигналу.

Довготривале енергопостачання
забезпечують лужні батареї за
вигідними цінами. Швидка і проста
заміна батареї здійснюється на
зовнішній стороні дверей за
допомогою спеціального
інструменту. Стан батареї можна
прочитати.
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Гнучке використання дверей у гостьових
та функціональних кімнатах

SAFE-O-TRONIC®

Цифрові дверні фітинги та циліндри
можна комбінувати за бажанням в
системі блокування. Таким чином, ви
можете обладнати кожні двері відповідно
до вашої особливої зручності та вимог
безпеки. Звичайно, дверна фурнітура
також доступна для протипожежних
дверей, а також для дверей згідно DIN EN
179.

Make up room Do not disturb

 Двері кімнати для гостей
Швидке та просте відкривання та
блокування за допомогою дверної ручки ідеальне рішення, де основна увага
приділяється безпеці блокування та
простоті експлуатації одночасно. Це
стосується, наприклад, дверей у гостьовій
кімнаті в готелях, резиденціях, житлових
будинках та клініках або дверей в
адміністративних будинках, що мають
доступ для широкої громадськості. Зручна
операція також ідеально підходить для
інвалідів. Функцію «грим» або «Не
турбувати» - гість може легко активувати просто поверніть поворотну ручку..
Функціональні двері кімнати 
Для функціональних дверей кімнати,
зовнішніх дверей та скляних дверей
доступні електронні балони RFID (SAFE-OTRONIC® access CS).
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Пристосування

Стандартна версія (зі сліпою трояндою)

Варіант із циліндром для аварійного відкривання
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Налаштування можливостей

Будь то форма, колір, застосування
логотипу чи написи, доступ до SAFE-OTRO-NIC® відкритий для ваших
індивідуальних побажань. Ви можете
скласти комплекти фурнітури для дверей
відповідно до вашого стилю відповідно
до ваших конкретних потреб. Таким
чином, ваша система замків дверей
ідеально поєднується з вашою
архітектурною та дизайнерською
концепцією.
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Індивідуальні передні панелі
Як варіант, ми можемо розробити
зовнішній вигляд вашого SAFE-OTRONIC® DS з вашими мотивами
зображення. Нехай ваша творчість
розгулює
Logo application
Логотип вашої компанії на дверному
кріпленні повідомляє ваш бренд при
доступі. Нумерація дверей та нестандартні
конструкції та кольори, можливості
безмежні.

Якісна обробка
Першокласна обробка з нержавіючої
сталі та відповідні важелі ручки та
набори троянд, що адаптують
класичний та сучасний стилі
обстановки.

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ
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Різні рішення для встановлення дверей

Варіанти ручок
Концепція модульного дизайну доступу
SAFE-O-TRONIC® також дає вам
найбільший творчий простір при виборі
дверних ручок та інших монтажних
елементів. На додаток до невеликого, але
стильного вибору різновидів ручок з
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нашого асортименту, ви можете поєднати
доступ SAFE-O-TRONIC® із дверними
ручками на ваш вибір. Спеціальні
декоративні пластини полегшують просту
заміну існуючих кріплень захисних
пластин. Також можливо поєднувати
доступ SAFE-O-TRO-NIC® з механічними

циліндрами блокування без будь-яких
труднощів (наприклад, як циліндр для
аварійного відкриття).

КОМПОНЕНТИ, ЩО
УСТАНОВЛЮЮТЬСЯ
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Підходить для кожних дверей

Просте планування та монтаж проекту
Системи блокування дверей SAFE-OTRONIC® доступу DS підходять для
звичайних профільних циліндричних або
засувок і можуть бути встановлені швидко і
легко без будь-яких проводів - навіть під час
поточної експлуатації. Доступ SAFE-OTRONIC® вже полегшує вам роботу на етапі
планування проекту:
Рішення розетки означає, що ви не
залежні від відстані врізного замка
Ви не залежні від відстані до ваших врізних
замків із доступом SAFE-O-TRONIC®.
Не залежить від товщини дверей
Товщина дверей також не має значення.
Доступ SAFE-O-TRONIC® дозволяє гнучко
адаптуватися до товщин дверей від 38 до 86
мм (інші товщини дверей за запитом).

L
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R

Вільний вибір напрямку кріплення
Системи блокування дверей SAFE-OTRONIC® можна застосовувати як на
правих, так і на лівих дверях. Напрямок
дверей не потрібно враховувати під час
обстеження ділянки.

Циліндр аварійного
відкриття (як опція)

РОЗМІРИ
39,4 мм

21 мм

204 мм

35 мм
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Ідентифікація без ключа

Без ключа - за допомогою PIN-коду
Персональний ПІН-код можна легко
ввести, злегка торкнувшись клавішних
полів. Програмування системи блокування
за допомогою головних кодів також
доступне як варіант економії часу за
допомогою картки RFID.

Безконтактна через карту RFID
Досить тримати носій даних перед
зчитувачем для використання через носій
даних RFID (наприклад, картку, браслет або
брелок). Доступні всі технології RFID
відповідно до ISO 14443 A (наприклад,
MIFARE).
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Огляд можливостей ідентифікації
Ідентифікація

SAFE-O-TRONIC® доступ
DS 200

DS 300

DS 400

•

•

•

•

Користувач
PIN-код

•

RFID-картка

•

Master
PIN-код

•

RFID-картка

•

•

ЛІНІЙКА
ПРОДУКТУ

SAFE-O-TRONIC®
DS 200

SAFE-O-TRONIC®
DS 300

SAFE-O-TRONIC®
DS 400

PIN-кодсистема блокування
дверей

RFIDсистема блокування
дверей

Комбінована
система замків
дверей RFID та
PIN-коду
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Гнучкі можливості організації

Економія часу програмування
Завдяки зручному програмному
забезпеченню Lock Manager, зчитувач та
Systemkey-Set систему блокування доступу
SAFE-O-TRONIC® можна легко ввести в
експлуатацію за допомогою ПК.
Бездротовий комунікатор використовується
для швидкої та легкої передачі даних до
дверних замків. У випадку невеликих
систем блокування програмування також
може виконуватися без ПК та за допомогою
набору програм.

Функції “Будь ласка, не заважай”
Доступ SAFE-O-TRONIC® пропонує різні
рішення для дверей гостьової кімнати, які
гість може використовувати, щоб
повідомити, що він не хоче, щоб його
турбували.

Огляд Можливостей організації

Зручний моніторинг
Для
цілей
моніторингу
процедури
блокування можна реєструвати до хвилин,
роздруковувати, оцінювати та враховувати
без сумніву.

PIN або RFID

•

PIN + RFID

•

Гнучка організація
Навіть у разі організаційних змін ви все
одно будете гнучко керувати діапазоном
Wi-dest груп користувачів: наприклад Гості
готелю, які щойно прибули,
використовують PIN-код для блокування,
про який повідомляють заздалегідь (швидка
реєстрація). Інші гості використовують
свою картку кімнати RFID, а працівники
використовують свою персональну картку.
Комбіноване використання через картку
RFID та додатковий PIN-код
доступний для розширених вимог безпеки.

Організуйте офлайн-системи блокування в
Інтернеті
Карткова мережа SAFE-O-TRONIC®
CyberNet надає зручність в Інтернеті для
автоматичного сучасного розподілу
дозволів на блокування без проводки
дверей. Обмеження часу для доступу до
дверних замків ефективно зберігаються на
носії даних RFID на центральних Інтернеттерміналах (так звані CyberSpots). Дані
журналу та стан акумулятора можна легко
прочитати. Під час модернізації носії даних
RFID, які вже перебувають в обігу, можуть
бути зчитані та запрограмовані
автоматично. Втрачені «ключі» заборонені
автоматично.

Введіть обмеження за часом на доступ
Обмеження часу використання та часові
пояси можна встановити швидко та легко
клацанням миші.

18

Організація

SAFE-O-TRONIC® access
DS 200 DS 300 DS 400

Користувач
PIN

•

RFID

•
•

•

Програмування
через набір програмування
(ПК не потрібен)

•

•

через SystemKeys

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

через пристрій програмування
(комунікатор)
Часові функції
Обмеження часу
Моніторинг
Блокування журналів

КАРТОВА МЕРЕЖА
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® access
C
I
N
O
E-O-TR

SAFE-O-TRONIC® access

LockManager Software
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Сервер

Cyberspot – онлайн

Система блокування - офлайн
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Широкий спектр областей застосування

У будівлях нерухомості всіх видів доступ
SAFE-O-TRONIC® пропонує безліч
інтелектуальних можливостей для
ефективної організації систем
блокування.
Готелі
Профілювання брендів, інноваційні
концепції дизайну та використання
мобільних технологій визначають майбутні
тенденції у готельному секторі. Завдяки
зручності блокування 2-в-1 за допомогою
PIN-коду та картки RFID доступ SAFE-OTRONIC® гарантує надійне рішення щодо
інвестицій.
Швидка реєстрація знімає навантаження на
прийом та покращує обслуговування
гостей. В системі враховується інтеграція в
систему управління офісом та управління
гостями, особливі функції "будь ласка, не
турбуйте" та додаткові циліндри аварійного
відкривання. Двері для кімнат для гостей та
функціональних кімнат, а також шаф
(наприклад, у роздягальнях спа-центру)
можна легко керувати та заощаджувати
ресурси за допомогою того ж програмного
забезпечення. Різноманітні можливості
індивідуалізації сприяють інформуванню
про готельний бренд при в’їзді та
послідовному впровадженню власної
дизайнерської концепції готелю.
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Клініки та лікарні
Інтегровані системи замикання дверей та
меблів SAFE-O-TRONIC® ідеально
пристосовані до вимог сучасної клініки та
готелів для пацієнтів. Це робить контроль
та управління правами блокування та
доступу особливо простими для кімнат для
пацієнтів та функціональних кімнат.
Карткові мережі (SAFE-O-TRONIC® доступ
до CyberNet) забезпечують онлайн-комфорт
для автоматичного, сучасного розподілу
дозволів на замикання без проводки дверей
та шаф.
Це також стосується, напр. до приліжкових
шаф клініки, шафок для одягу, отворів для
голубів, торгових візків, шаф з наркотиками
та лабораторних меблів.
Інтеграція в системи ідентифікації
працівників та пацієнтів може бути
здійснена без особливих труднощів.
Пенсійні громади
Високий рівень зручності для користувачів
- також для людей з обмеженими
можливостями - а також проста інтеграція
до системи екстреного виклику та
локалізації пацієнта за допомогою носія
даних RFID, зокрема відповідають доступу
SAFE-O-TRONIC® для використання у
пенсійних громадах та будинках
престарілих .

Університети та школи
Ідентифікаційна картка студента чи учня
вже взяла на себе ключову функцію в
багатьох університетах, коледжах та інших
навчальних закладах.
Доступ SAFE-O-TRONIC® має відповідне
рішення для замків для дверей та меблів,
включаючи шафки, навчальні посібники та
шафи для документів усіх видів.
Модернізовані системи безпеки дверей
SAFE-O-TRONIC® за вигідними цінами
забезпечують дозвіл на замикання в
кожному приміщенні (включаючи туалет та
спортивні споруди) та для кожного
користувача (наприклад, шкільні класи,
клуби, внутрішній та зовнішній нагляд)
персонал) можна гнучко організувати за
допомогою ідентифікації шкіл RFID, яка
також використовується для ведення
безготівкової їдальні. Також для
використання зі спеціальними врізними
замками в класі, які захищають від
несанкціонованого доступу під час уроків.
Промисловість та адміністрація
Ідентифікаційна картка працівника, яка вже
використовується для реєстрації робочого
часу персоналу або контролю доступу в
Інтернеті, також служить у промислових та
адміністративних об'єктах як
економія часу та економія “ключа” для
дверей та шаф будь-якого типу з
автоматичним сучасним дозволом на
блокування. Під час модернізації
ідентифікаційні картки, що перебувають в
обігу, автоматично затверджуються для
системи блокування доступу SAFE-OTRONIC® на онлайн-терміналах
(CyberSpots).

СФЕРИ
ЗАЯВКИ

Готелі

Клініки та лікарні

Промисловість та адміністрація

Школи

Університети

Пенсійні громади та будинки престарілих
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Ідеальне рішення для будь-якого попиту

Будь то витрати, зручність, безпека чи
дизайн, доступ SAFE-O-TRONIC®
відповідає всім аспектам компетентного
інвестиційного рішення.

Аргументи з огляду на витрати
Простий та економічний час
планування та монтаж проекту (не
залежить від відстані врізного замку та
напрямку дверей).
Використання стандартних ручок та
розеток.
Поєднання моделей з поворотною
ручкою та без неї для роботи болтів на
об'єкті.
Широко поширений недорогий
стандартний носій даних RFID
відповідно до ISO 14443A (наприклад,
MIFARE).
Ключ не потрібен - одна картка для
кожного.
Може інтегруватися в системи даних.
Права доступу, що забезпечують
гнучкість у будь-який час під час
організаційних змін, мінімізують ваші
подальші витрати.
Зручність щодо ідентифікації (RFID або
PIN-код).
Тривале живлення із використанням
вигідних стандартних батарей мінімізує
експлуатаційні витрати, як і ємнісна
клавіатура, яка не піддається зносу.

•

•
•
•

•
•
•

•
•
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Аргументи для зручності
Комфорт експлуатації займає перше місце в
списку пріоритетів у всіх відношеннях
щодо доступу SAFE-O-TRONIC®,
наприклад:
• • Просте управління за допомогою
дверної ручки - також для інвалідів.
• • Сенсорні клавіші, що дозволяють
точно вводити код, навіть якщо їх легко
торкнутися.
• • Безконтактний датчик сигналізації
для швидкої ідентифікації за
допомогою картки RFID.
• • Інтуїтивне керівництво користувача з
візуальним та звуковим
підтвердженням.
• • Проста заміна батареї на зовнішній
стороні дверцят (стан акумулятора
можна прочитати).
• • Інтернет-зручність для офлайн-систем
блокування RFID завдяки мережі на
основі картки (SAFE-O-TRONIC®
CyberNet).
Аргументи на користь безпеки
• Завдяки інноваційній комбінації PINкоду та можливостей ідентифікації
RFID, доступ SAFE-O-TRONIC®
підвищує безпеку для користувачів та
операторів однаковою мірою. Таким
чином, напр. безпека також
гарантується постійно після втрати
картки.
• Необов’язковий захист від болта.
• Для протипожежних та
протидимових дверей, а також для
панічних замків згідно - DIN EN 179

•
•

•

Період блокування захищає від
несанкціонованих спроб відкриття за
допомогою PIN-коду.
Якщо „найгірше доходить до
найгіршого“, процедури блокування
можуть бути прочитані з метою
моніторингу та звітні поза сумнівом.
Концепції обслуговування,
пристосовані до ваших індивідуальних
вимог, оптимізують експлуатаційну
безпеку вашої замкової системи на
кожному етапі проекту.

Аргументи для дизайнера
•

•

Чіткий, структурований та
орієнтований на функції дизайн систем
блокування дверей SAFE-O-TRONIC®
був нагороджений нагородою iF за
дизайн продуктів 2011 року і ідеально
пристосовується до класичних та
сучасних стилів.
У той же час він відкритий для
індивідуальних вимог, будь то за
допомогою друкованих лицьових
панелей або використання наборів для
встановлення ручок.

Аргументи

Для економічних витрат

Для безпеки

Для зручності

Для дизайнерів
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Технічні дані

SAFE-O-TRONIC® доступ DS
Режими роботи

Серійні номери / Номери ідентифікаційних
карток / групи блокування

Показники

2 x зелений світлодіод: дозволено
2 x червоний світлодіод: не дозволено

Акустичний сигнал

Генератор сигналів

Акумулятор

Акумуляторна батарея: 3 лужні елементи (AAA)

Час роботи акумулятора

прибл. 3 роки / 30000 активацій *

Діапазони температур
Функція

0 bis +60В°C

Зберігання

-15 біс + 60 ° C
(час автономної роботи обмежений при ≤ 0 ° C)

Відносна вологість

10 - 90% без конденсації

Вага

Прибл. 750г

SAFE-O-TRONIC® доступ DS
DS 200
PIN (мінімум 4 цифри)

DS 400
•

•

•

Аксесуари
Набір для програмування

•

•

Набір SystemKey

•

•

TestKey

•

•

•

Зчитувач USB

•

•

•

Програмне забезпечення Lock Manager

•

•

•

•

Комунікатор

•

•

Клеми (для поверхневого монтажу
або монтажу врівень)

•

•

•

•

204 мм x 55 мм x 21мм

Мішане

Корпус

Матова сатинова нержавіюча сталь

Безконтактний
датчик сигналізації

Колір панелі управління

Чорний / як варіант: індивідуально

Тип системи

Автономний

Макс. кількість носіїв,
якими слід керувати
Макс. кількість замків,
якими потрібно керувати

24

•

RFID ISO 14443 A - MIFARE (надлегкий,
класичний 1k, класичний 4k, DESfire EV1)

Розміри корпусу
поворотна ручка /
декоративна розетка
(В х Ш х Г)

Час відсікання від несанкціонованих
спроб відкриття

•

20.000 за замок / за систему блокування

Блокування пам'яті журналу на
450 записів

•

65.000 за систему блокування

* Тривалість роботи акумулятора залежить від температури навколишнього
середовища, вибраних параметрів налаштування, типу блокування та
використовуваних батарей.

DS 300

Ідентифікація

•
•

•

Карткова мережа
(SAFE-O-TRONIC® доступ до CyberNet)

•

•

Офісний режим

•

•

Як варіант:
Функція "Не турбувати"

•

РОЗМІРНІ
КРЕСЛЕННЯ
94,5
70
39,4

34,5
21

25

55

Ø 55

9

75,5

204

Ø 18

9

119

38

Товщина дверей
від 38 до 86 мм

Система замків дверей стандартна модель

25

67
40
10

39,4

94,5
35
21

55

115

204

42

119

119

5

54,

Товщина дверей
від 38 до 86 мм

25
9

75,5

12

38

Система блокування дверей з функцією "Не турбувати"
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РОЗМІРНІ
КРЕСЛЕННЯ

20

n 40

n 29,5

42,7

A

B

RFID cylinder
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Стандартне рішення для дверей та меблів

Доступ SAFE-O-TRONIC® пропонує
інтегроване організаційне рішення для
ваших систем замків дверей та шафи. Це
робить контроль та адміністрування прав
блокування та доступу особливо
простими та ефективними.

Гнучка організація шаф і дверей
Ті самі можливості ідентифікації, які
можна гнучко поєднувати так само, як і для
ваших систем замків дверей (PIN-код та
RFID), доступні для організації ваших
систем замків меблів (наприклад, офісні
шафи, відсіки для цінностей, лабораторія,
одяг та сумка шафи).
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Ефективне управління системою
За допомогою стандартного програмного
забезпечення ви можете легко програмувати
та керувати системами замків дверей та
меблів за допомогою клацання миші.
Навіть у разі організаційних змін у вас
завжди є всі поточні відповідні дані для
ваших систем блокування під контролем,
що економить час та витрати та дозволяє
уникнути трудомістких звірок та кількох
записів.

Проста інтеграція в системи даних
Доступ SAFE-O-TRONIC® відкритий у
будь-який час для інтеграції ваших замків
дверей та меблів в інші системи передачі
даних (наприклад, для контролю доступу,
реєстрації робочого часу персоналу,
безготівкового розрахунку або
управління гостями). Для цього доступні
різні апаратні та програмні компоненти,
починаючи від інтерфейсів XML та CSV
та обміну даними та закінчуючи
наборами програмної інтеграції для
інтеграції у зовнішні чи власні зчитувачі.
Спеціальні інтерфейси доступні для
інтеграції в офісні системи готелю.

ПРИКЛАДИ
НОМЕРІВ
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Ландшафт системи

Доступ SAFE-O-TRONIC® пропонує
повний ландшафт системи для
інтегрованих організаційних рішень із
компонентами, які ідеально узгоджені за
функцією та дизайном.
Системи замків дверей
У межах гнучких концепцій використання
приміщень SAFE-O-TRONIC® access DS
пропонує ідеальні рішення для
міжкімнатних дверей усіх видів. Це
стосується кімнат для гостей, офісів,
включаючи протидимові та протипожежні
двері, а також панічні замки відповідно до
DIN EN 179 та DIN EN 1125.
Циліндри цифрових замків
Електронні циліндри блокування (SAFE-OTRONIC® access CS), які повністю
інтегровані в програмне забезпечення Lock
Manager, доступні для функціональних
дверей кімнати, зовнішніх дверей або
цільноскляних дверей. Вони
програмуються через один і той же
користувальницький інтерфейс.
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Фурнітура для замкових систем
Система замків меблів SAFE-O-TRONIC®
access LS ідеально доповнює систему
замків дверей. Незалежно від того, шафи
для одягу, шафки, офісні чи інші меблі для
зберігання, доступ SAFE-O-TRONIC®
замінює звичні кулачкові замки на
електронний комфорт блокування, так що
трудомістке управління замками нарешті
залишиться в минулому. Комфорт
блокування 2-в-1 за ПІН-кодом та карткою
RFID характеризує систему замків
фурнітури так само, як і систему замків
дверей. Крім того, існують розумні
організаційні рішення для оптимізації
місткості кабінету. Завдяки зручному
контролю за часом можна автоматично
відкривати або блокувати шафи, щоб
захистити їх від небажаного бронювання.
Спеціальний контроль аварійного
відкривання захищає користувачів
кабінету та персоналу від помилкових
звинувачень.

Термінали
Настінні або настінні термінали у вигляді
настінних зчитувачів RFID забезпечують
спрацьовування електронних пристроїв для
дозволу доступу, наприклад електричні
дверні сошники, моторні замки, турнікети,
ролети, ліфти або паркувальні бар'єри.
Термінали (SAFE-O-TRONIC® access TS)
призначені для роботи в режимі офлайн та в
режимі он-лайн (як так звані CyberSpots).
Термінали у формі настільних приладів
підключаються безпосередньо до ПК і
використовуються, наприклад, для
безготівкового розрахунку в точках продажу,
на касах або в приймальні.
Всі компоненти системи доступу SAFE-OTRONIC® можуть бути надійно інтегровані у
зовнішні системи за допомогою інтерфейсів
і ними легко керувати за допомогою
програмного забезпечення Lock Manager.

Системи замків дверей

Термінали

Фурнітура для замкових систем
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Обслуговування

Системи блокування дверей та фурнітури SAFE-O-TRONIC®
характеризуються простотою управління, високим рівнем
експлуатаційної безпеки, зручністю користування та
мінімальними зусиллями з обслуговування. Ми можемо
запропонувати вам широкий спектр послуг, крім цього, для
оптимальної доступності системи на кожному етапі життя
вашого проекту. Наша компетентна сервісна команда буде рада
скласти Ваш індивідуальний безтурботний пакет. Ось огляд
нашого спектру пропонованих послуг:

Монтаж на місці обслуговування /
Встановлення
Модифікація існуючих дверей
Введення в експлуатацію
Конфігурація
Служба кодування на місці для блокувальних пристроїв
Служба кодування на місці для носіїв даних RFID
Тренінг самодопомоги
Навчання партнерів
Навчання клієнтів на місці
Навчання клієнтів на заводі

Огляд послуг
Консалтинг

Післяпродажне обслуговування
Підтримка по телефону в робочий час

Консультація керівництва

Гаряча лінія обслуговування

Планування проекту

Дистанційне обслуговування

Огляд дверей

Послуга оновлення програмного забезпечення Lock Manager

Технічна консультація на місці

Обслуговування акумулятора

Зразки дверей

Сервіс для запасних частин та витратних матеріалів

Підтримка під час інтеграції в систему даних
Послуга кодування, що надається заводом
Кодування запірних пристроїв на заводі
Кодування RFID-носіїв даних на заводі
Індивідуалізація
Нумерація (лише для шаф)
Маркування логотипом
Індивідуальні адаптації
Друк лицьових панелей
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