
Rozšiřte váš systém kontroly 

vstupu o bezdrátovou technologii 

Aperio®

The global leader in

door opening solutions
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Disponujete dveřmi se systémem kontroly vstupu

a mechanickým zabezpečením? 

Proč provozovat oba systémy současně?
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Zapomeňte na klíče ! 

Ovládejte dveře identifikačními kartami

Jaké existuje řešení ve 21. století?

Modernizujte a přejděte na technologii Aperio® a:

Provoz mechanického systému cylindrických 

vložek je z důvodu nákladů spojených se 

zabezpečením klíčů a nízkou flexibilitou změn 

přístupových oprávnění uživatelů nákladný. 

Ztráta generálního klíče představuje výměnu 

cylindrických vložek a klíčů v celé budově.

Kolik nových klíčů pro uživatele, kteří je ztratili, 

jste za poslední rok nakoupili? Každá ztráta klíče 

představuje náklady související s jeho výměnou. 

Ztracené nebo odcizené klíče představují 

permanentní bezpečnostní riziko.

Klíče nelze programovat.

 · Šetřete čas a finanční prostředky 

s přístupovým systémem 

bez mechanických klíčů

 · Vyřešte problém ztráty mechanických 

klíčů jejich náhradou za RFID karty

 · Připojte více dveří do nového/stávajícího 

systému kontroly vstupu

 · Získejte vyšší kontrolu díky výpisu událostí

 · Rozšiřte váš systém kontroly vstupu o další 

přístupové body bez použití kabeláže

 · Šetřete energii použitím bateriově napájených 

zámků

Pro každý případ, kdy je používán paralelně elektronický online přístupový 

systém a mechanický systém generálního klíče… zvolte Aperio®, bezdrátovou 

technologii pro kontrolu vstupu od ASSA ABLOY.
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Proč měnit existující systém…

Aperio® je technologie nezávislá na výrobci 

systému kontroly vstupu –

integraci bezdrátové technologie Aperio® nabízí 

přes 100 výrobců systémů kontroly vstupu

Kontaktujte Aperio® partnera

Bezpečnostní 

dveře s kabelovým 

připojením

Dveře 

s kabelovým 

připojením

Instalace tradičního řešení kontroly vstupu je 

z důvodu potřeby kabeláže finančně náročnou 

variantou. Proto systémy kontroly vstupu často 

pokrývají pouze ty nejdůležitější vstupy. Všechny 

ostatní dveře a vstupy jsou řešeny mechanickými 

zámky a tudíž jsou ponechány bez možnosti 

kontroly či správy. 

Ztráta generálního klíče představuje obrovské  

riziko, což je pro bezpečnostní manažery 

nepřijatelné. Z tohoto důvodu byla vyvinuta 

technologie Aperio®. Dveře se snadno vybaví 

elektronickým zámkem Aperio® s integrovanou 

RFID čtecí jednotkou nebo mechatronickou 

cylindrickou vložkou a následně se propojí 

se stávajícím systémem kontroly vstupu.

Díky tomu získají bezpečnostní manažeři a správci 

budov větší kontrolu a mohou jednoduše reagovat 

na organizační změny. Správa systému kontroly 

vstupu bude navíc probíhat pouze z jediného 

místa a uživatelé budou využívat pouze jednu RFID 

přístupovou kartu.
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Modernizujte a rozšiřte svůj systém o Aperio®

Modernizujte
a nahraďte mechanické zámky bateriově napájenými, které 

mohou nadále používat Vaše stávající přístupové karty.

Komunikační Hub - obsluhuje až 8 

dveří

Bateriově napájený 

zámek

Aperio® online 

přístupový bod:

Aktualizuje přístupová 

práva v reálném čase

Aperio® offline 

přístupový bod:

Aktualizujte přístupová 

práva pomoci dat na kartě

Bateriově napájený 

zámek

Aperio® může používat 

stávající přístupové karty

Věděli jste, že? 

Aperio® bezdrátové zámky jsou jiné. Používají standardní lithiové ion baterie a “probudí” se pouze při přiložení přístupové karty 

nebo jiného identifikačního média. Nejsou připojeny k elektrické síti a nespotřebovávají žádnou energii, pokud nejsou v činnosti. 

To je 

Aperio®
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Krok 1

Kontaktujte svého dodavatele systému 

kontroly vstupu a naplánujte modernizaci. 

Nezapomeňte, že Aperio® může být 

nainstalováno postupně na všechny dveře, 

do interiéru a exteriéru, se středním či 

vysokým stupněm zabezpečení. 

Krok 2

Nainstalujte bateriově napájená zařízení, 

a to bez kabeláže. 

Krok 3

Ušetřete na provozních nákladech. Oproti 

kabelovým přístupovým systémům, které 

jsou nepřetržitě napájeny, spotřebovávají 

Aperio® zařízení elektrickou energii pouze 

při přiložení karty. Životnost baterií je více 

než 40 000 cyklů (2 roky) a jejich výměna je 

velice jednoduchá. 

Není nic jednoduššího než vyměnit mechanické zámky 

za Aperio® -  

bezdrátově a bez omezení provozu
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Aperio® je 

nákladově 

efektivním řešením 

pro kanceláře, 

nemocnice, 

univerzity a další 

oblasti použití. 

Kontaktujte svého doda-

vatele systému kontroly 

vstupu a naplánujte 

modernizaci.

Aperio® je tím správným řešením 

pro řadu aplikací kontroly vstupu 



www.assaabloy.com/aperio

ASSA ABLOY is the  global 

 leader in door opening solutions, 

 dedicated to  satisfying 

end-user needs for security, 

safety and convenience

ASSA ABLOY, přední světový výrobce v oblasti 

zamykacích technologií, nabízí kompletní portfolio 

uzamykacích dveřních systémů. V rychle rostoucím 

odvětví elektromechanické bezpečnosti má 

ASSA ABLOY vedoucí postavení v oblastech řízení 

přístupu, identifikace, automatizace vstupu 

a hotelové bezpečnosti. Od svého vzniku v roce 

1994 vyrostla ASSA ABLOY z regionální společnosti 

na mezinárodní společnost se 43 000 zaměstnanci 

a prodejem okolo 47 bilionu švédských korun. 

“Bezdrátová technologie s online a offline 

kontrolou.”

Aperio® je nová technologie vyvinutá jako rozšíření 

k novým či stávajícím elektronickým přístupovým 

systémům. Svým uživatelům poskytuje jednoduchý 

a inteligentní způsob jak zajistit lepší správu 

a bezpečnost ve svých prostorách. 

ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

Dolnoměcholupská 1418/12

102 00 Praha 10

Česká republika

Tel.: +420 226 806 200

Fax: +420 226 806 201

info@assaabloy.com

www.aperio-online.cz

ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. 

– organizačná zložka

Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 2 4552 0141-2

Fax: +421 2 4552 0140

info@assaabloy.sk

www.assaabloy.sk


