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Systémy se správou přes SW nebo lok.web
Honeywell (Northern)

Přístupové kontroléry pro všechny rozsahy instalací a s fakt dlouhou řádkou
funkcí. Ovládání přes SW WIN-PAK, u řady MAXPRO Access i přes vnitřní
webový server nebo cloudovou platformu MAXPRO Cloud.

EKV

Přístupové systémy

Řešení pro kontrolu vstupu

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Kontroléry od 1dveřových (MPA1), přes 2-4dveřové (MPA2 / MPA4) až po 32 dveří (PRO32/42). Připojíte k nim v podstatě libovolné
čtečky přes klasické rozhraní Wiegand, ale i novější prvky přes moderní a bezpečné sběrnicové rozhraní OSDP.

1dveřová jednotka MAXPro Access v
plast. krytu

Kontrolér (IC) systému PRO4200

MPA1P

PRO42IC

1dveřová jednotka MAXPro Access s
miniaturními rozměry v plast. krytu,
s externím napájením (12 Vss nebo
PoE/PoE+). Pro až 2 čtečky (IN/OUT
pro 1 dveře) s OSDP rozhraním. Kompletní správa přes vnitřní webový
server nebo z cloudového systému MAXPRO Cloud - i společně s PZTS MPI / Galaxy a videosystémy
Honeywell.

Kontrolér (IC) pro středně velké až
rozsáhlé instalace. Dvě čtečková
rozhraní na desce pro řízení přístupu
pro až dvoje dveře (vyžaduje WIN-PAK 4.9 nebo vyšší), připojení až 16
SIO modulů v libovolné kombinaci
po až 2 sběrnicích RS-485. Volné programování
činnosti pomocí tzv. triggerů a procedur; vestavěný
Ethernetový převodník. Následovník PRO32IC.

2dveřová jednotka MAXPro Access v
kov.krytu s nap.zdrojem a aku
MPA1002MPS-E

Přístupový kontrolér pro 2 dveře (až 4
čtečky) v kovovém krytu s napájecím
zdrojem (i pro zámky) a zálohovacím
akumulátorem. Funkce buď jako 1)
autonomní kontrolér se správou přes
vestavěný webový server nebo 2)
pod SW WIN-PAK 4.8 a novějším nebo 3) se správou
z cloudové platformy MAXPRO Cloud.

Honeywell

Přístupové kontroléry Honeywell MAXPRO Access

w
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LAN / WAN

modul pro 2 čtečky / 2 dveře
modul se 16 vstupy
modul se 16 výstupy

PRO42R2

PRO42IN

PRO42OUT

PW5KENC7U
do racku
max. 10 modulů

PW5KENC7UL
na stěnu
max. 10 modulů
ACCESS-PSU2
pro max. 2 moduly,
včetně nap. zdroje

DVEŘE 2

PRO42R2

DVEŘE 1

1

12 VSS

DVEŘE 4

DVEŘE 31

DVEŘE 32

PRO42R2

12 VSS

DVEŘE 1 DVEŘE 2
OUT
IN

PRO42R2

12 VSS

Galaxy
Dimension /
Flex

OSDP

DVEŘE 2
OUT

…

DVEŘE X
OUT

PRO42R2

DVEŘE X
IN

Wiegand
nebo OSDP

16

RS-485 (řetězová sběrnice)

12 VSS

Volitelné rozšíření o PZTS
(Galaxy Dimension/ Flex)

EKV

Připojení čteček přes OSDP (vč. režimu 4 čteček na 2 dveře) možné jen u WIN-PAKu verzí vyšších než 4.9

* Dveře A/B využitelné jen ve WIN-PAKu v. 4.9+

DVEŘE 1
IN

DVEŘE B*

OSDP

1

E080

Kterékoliv z až 16 adres mohou být místo čtečkového modulu PRO42R2 osazeny
vstupními (PRO42IN) nebo výstupními (PRO42OUT) moduly – např. pro ovládání výtahů

Připojení všech čteček přes Wiegand, u WIN-PAKu verzí vyšších než 4.9 i přes OSDP

…
16

RS-485 (řetězová sběrnice)

PRO42R2

DVEŘE 3

2

12 VSS

Max. 16 modulů R2 (max. 32 dveří) na 1 kontrolér PRO42IC

* Dveře A/B využitelné jen ve WIN-PAKu v. 4.9+

PRO42IC

12 VSS

DVEŘE B*

DVEŘE A*

DVEŘE A*

POD SW WIN-PAK LZE MIXOVAT JEDNOTKY PRO4200 I JEDNOTKY MAXPRO ACCESS

HUB PRO BOX
na stěnu
1 modul

VARIANTY KRYTŮ PRO MODULY :

TCP/IP

TCP/IP

* 34 dveří je využitelných jen ve WIN-PAKu verze 4.9 a vyšších (2 dveře na IC)

32/34* (s max. 16 ks PRO42R2)

PRO42IC

POČTY DVEŘÍ A TYP MODULŮ: PRO4200

(základní funkce SKV)

WEBOVÝ
KLIENT WIN-PAKu

WIN-PAK
KLIENT

WIN-PAK
SERVER

PRO42IC

12 VSS

Přístupové systémy

SCHÉMA PŘÍSTUP. SYSTÉMU PRO4200

Řešení pro kontrolu vstupu

E-249

E-250
SPRÁVA PŘES WEB.
PROHLÍŽEČ A
CLOUDOVOU SLUŽBU
MAXPRO CLOUD

2 (max. 4 čtečky IN+OUT)*

4 (max. 8 čteček IN+OUT)**

MPA2

MPA4

Plastový kryt
MPA2 / MPA4
[ Napájení 12 VSS nebo PoE(+) ]

Kovový kryt s nap. zdrojem
MPA2 / MPA4
[ Napájení 230VSTŘ ]

* Režim IN+OUT vyžaduje vodič HOLD na čtečce nebo OSDP
** Režim s max. 8 čtečkami vyžaduje u čteček rozhraní OSDP

1 (max. 2 čtečky IN+OUT)

MPA1

IN
DVEŘE 1

OSDP

MPA1

OUT

12 VSS / PoE

DVEŘE 2

MPA2

DVEŘE 1

1

12 VSS / PoE(+)

DVEŘE 1

IN

OUT

MPA2

230 VSTŘ

DVEŘE 2

OUT

MPA4

DVEŘE 2

DVEŘE 2

DVEŘE 3

OUT

…

DVEŘE 2

230 VSTŘ

MPA2

DVEŘE 1

31

RS-485 (řetězová sběrnice)

IN

DVEŘE 4
Wiegand nebo OSDP

DVEŘE 3

Volitelné rozšíření o PZTS
(Galaxy Dimension / Flex)

DVEŘE 1

MPA2: Max. 4 čtečky (pro max. 2 dveře): Wiegand nebo OSDP
MPA4: Max. 4 čtečky (pro max. 4 dveře) přes Wiegand i OSDP
nebo max. 8 čteček (pro max. 4 dveře) přes OSDP

Max. 30 jednotek MPA2/4 za „Gateway“ panelem na RS-485

DVEŘE 1

2

Galaxy
Dimension /
Flex

230 VSTŘ

E080

Wiegand nebo OSDP

IN

MPA4

230 VSTŘ

Přístupové systémy

POD SW WIN-PAK LZE MIXOVAT JEDNOTKY MAXPRO ACCESS I JEDNOTKY PRO4200

MPA1: Připojení čtečky (čteček) jen přes OSDP
Podpora MPA1 v MAXPRO Cloud, ve WIN-PAKu
od v. 5.x

L A N / WA N

NEBO
(MÍSTO WIN-PAKu) :

POČTY DVEŘÍ: MAXPRO ACCESS

CLOUDOVÁ SLUŽBA

MAXPRO
Cloud

(základní funkce SKV)

WEBOVÝ
KLIENT WIN-PAKu

WIN-PAK
KLIENT

WIN-PAK
SERVER

SCHÉMA PŘÍSTUP. SYSTÉMU MAXPRO ACCESS

EKV

Řešení pro kontrolu vstupu
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Řešení pro kontrolu vstupu

Systém WIN-PAK od společnosti Honeywell je pomyslnou vlajkovou lodí v naší
nabídce řešení pro kontrolu vstupu, a to od systémů několikadveřových až po
velmi rozsáhlé síťové instalace obsahující třeba tisíce čteček.
Využít jej můžete ale i k nativnímu propojení přístupové technologie se systémy
PZTS (Galaxy Dimension / Flex) nebo videorekordéry Honeywell. A přes
integrační API rozhraní můžete WIN-PAK a jeho hardwarové komponenty
propojit v podstatě s libovolnými softwary třetích stran.

SW

Celé řešení WIN-PAK v sobě propojuje dvě vrstvy:
WIN-PAK

1.

Softwarovou, což je samotný program
WIN-PAK – jak serverová část včetně SQL
databáze, tak i klientská rozhraní (GUI).

2.

Hardwarovou představovanou primárně
přístupovými kontroléry

HW

LAN/WAN
MAXPRO Access / NetAXS
PRO3200/4200
Galaxy Dimension/Flex
CCTV

Přístupové systémy

Přístupový systém WIN-PAK

EKV

HARDWAROVÁ VRSTVA
Tuto část tvoří hlavně kontroléry pro řízení přístupu. Ty mají k sobě připojena identifikační zařízení – typicky
bezkontaktní nebo biometrické čtečky (čtečky libovolných výrobců s výstupním rozhraním Wiegand nebo
OSDP), dále prvky pro fyzickou blokaci přístupových míst, např. elektrické zámky, závory, turnikety apod.,
a případně i pomocné prvky, představované např. kontakty pro sledování stavu dveří.
Z aktuálně nabízených kontrolérů podporuje WIN-PAK dvě řady – MAXPRO Access a PRO4200, ale
současně podporuje všechny starší typy přístupových jednotek – N-1000-II/III/IV, NetAXS-123, NetAXS-4,
PRO2200, PRO3200, PW5000 nebo PW6000.

MAXPRO Access
Jednotky řady MAXPRO Access (MPA) využijete primárně tam, kde není ve vzájemné blízkosti velký počet
dveří. Vybírat si můžete mezi modely podporujícími připojení 1, 2 nebo až 4 dveří (MPA1/2/4).
1 dveře : MPA1 (v SW WIN-PAK bude MPA1 podporován až ve verzích vyšších než 4.9)
2 dveře : MPA2 2 nebo až 4 (2xIN + 2xOUT) čtečky s Wiegand, příp. OSDP rozhraním
4 dveře : MPA4 4 čtečky Wiegand nebo OSDP, příp. až 8 (4xIN + 4xOUT) čteček s OSDP rozhraním

MPA1 v plastovém krytu nebo jako
samostatný modul (rozměrově zřejmě
nejmenší kontrolér svého druhu)

MPA2 / MPA4 v plastovém krytu
(napájení 12 Vss nebo PoE/PoE+)

MPA2 / MPA4 v kovovém krytu
(napájení 230 Vstř, včetně akumul.)
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E-251

Přístupové systémy

Řešení pro kontrolu vstupu
Jednotky řady MAXPRO Access jsou vybaveny TCP/IP rozhraním pro přímou síťovou komunikaci a mají
v sobě vestavěn webový server, jehož prostřednictvím můžete celý kontrolér nakonfigurovat jen pomocí
webového prohlížeče, bez nutnosti instalovat software WIN-PAK. To se hodí zejména technikům pro prvotní
nastavení jednotek a jejich kompletní kontrole ještě před tím, než se bude zprovozňovat SW.
Všechny modely kontrolérů MAXPRO Access můžete provozovat i zcela
mimo WIN-PAK, přesto s centralizovanou správou a dohledem odkudkoliv –
z počítače, tabletu nebo mobilu. A sice prostřednictvím cloudové platformy
MAXPRO Cloud, která propojuje přístupový, zabezpečovací a video systém.
O řešení MAXPRO Cloud se dozvíte více v jiných částech této publikace.

PRO4200

EKV

Moduly řady PRO4200 najdou své uplatnění hlavně tam, kde máte
v budově nebo v areálu větší počet čteček. Jsou totiž postaveny na
modulární topologii – ke kontroléru (IC) si připojíte přesně tolik modulů
(SIO) a v takové kombinaci, abyste dostali požadovaný počet čteček/dveří,
vstupů nebo výstupů. Kombinovat můžete 2-čtečkové moduly, 16vstupové moduly a 16-výstupové moduly.
Kontrolér (IC) je osazen TCP/IP rozhraním pro přímé připojení k LAN/WAN
síti. Ve své výbavě má i mocnou funkci tzv. triggerů a procedur (uživatelsky
definovatelných maker), pomocí nichž můžete funkcionalitu systému
výrazně rozšířit.
Systém PRO4200 je přímým nástupcem řešení PRO3200, s velmi
podobnou topologií a vlastnostmi. (Pod WIN-PAKem verze vyšší než 4.9
umožňuje nově kontrolér PRO42IC připojení i 2 čteček. U malých lokalit do
2 dveří tak nemusíte nezbytně nutně používat čtečkový modul PRO42R2.)

SOFTWAROVÁ VRSTVA
Všem kontrolérům, ať už jsou v systému uspořádány v jakékoliv kombinaci, velí program pro správu celého
řešení – WIN-PAK.
Jeho prostřednictvím můžete kontroléry, jejich chování a další parametry přístupového systému jak
nakonfigurovat, tak i následně monitorovat a ovládat. Kromě všech standardních funkcí, které byste od
současného přístupového systému očekávali, je WIN-PAK vybaven i řadou nadstandardních funkcí, např.:

▪ návrh a potisk ID karet pomocí připojené tiskárny
▪ sledování obchůzkové činnosti strážných
▪ on-line sledování přítomnosti a počtu osob v definovaných prostorách
▪ vazba mezi kontroléry na různých místech pomocí SW maker
▪ bezpečnostní zprávy (reporty), např. o nepoužívaných kartách atd.

E-252
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Řešení pro kontrolu vstupu

V jednom uživatelském rozhraní tak můžete velmi
elegantně propojit údaje ze tří systémů; a k události
přístupové části si nechat vypsat i návazný alarm z PZTS a
současně přehrát přímo v okně WIN-PAKu i videosekvenci
vztahující se k alarmu. Navíc můžete provádět i správu
uživatelů Galaxy napříč i větším počtem těchto ústředen.

WIN-PAK je dostupný v několika variantách,
představujících stupně vašeho jednoduše
škálovatelného řešení:

Přístupové systémy

Vedle správy přístupových jednotek nabízí WIN-PAK i
integrační možnosti založené na komunikaci s panely PZTS
(Galaxy Dimension/Flex) a/nebo s videorekordéry
Honeywell (typicky MaxProNVR nebo E-NVR / HENxxx).

EKV + CCTV + Galaxy
neomez. počet operátorů, 5 účtů

EKV + CCTV + Galaxy
EKV + CCTV + Galaxy
max. 5 operátorů, 1 účet

max. 5 operátorů, 1 účet

Jen EKV
1 operátor, 1 účet

EKV

Integrace
WIN-PAK ale nemusí být použit jen jako samostatné, izolované řešení. Díky API rozhraní jej můžete
softwarově provázat s takřka neomezenou řadou dalších systémů, do nichž má WIN-PAK svá data
poskytovat nebo naopak si je z nich brát. Typickými příklady mohou být (a pro řadu z níže uvedených již je
k dispozici SW propojovací můstek):
NÁVAZNÝ SYSTÉM

PROPOJENÍ

Evidence návštěv

▪

(např. SW Vrátnice)

▪ automatické přiřazování přístupového oprávnění návštěvnické kartě podle navštíveného

HR systém

▪

▪

přebírání a aktualizace seznamu zaměstnanců
automatické založení záznamu nového člověka ve WIN-PAKu při založení v HR systému

BMS (Building
Management
System)

▪
▪

předávání událostí a alarmů z WIN-PAKu do BMS
ovládání prvků SKV (např. dveře, výstupy) z jednotného rozhraní BMS

Docházkový systém

▪

předávání dat o průchodech z vybraných vstupních a odchodových čteček do
docházkového systému

Výtahový systém
(např. Schindler,
Kone, Otis)

▪
▪

datová vazba na komunikační rozhraní nebo kontrolér výtahového systému
předávání informací o oprávněních karet k používání konkrétních výtahů / skupin výtahů a
přístupu do pater, příp. online vyhodnocení požadavků výtahového systému na autorizaci
právě načtené karty z hlediska „výtahových oprávnění“

▪

předávání informací do parkovacího systému o uživatelích, jejich kartách, oprávněních
týkajících se vjezdu do garáží, registračních značek jejich aut nebo příslušnosti ke konkrétní
organizaci (pro počítání obsazenosti sdílených parkovišť)
příjem informací od parkovacího systému o obsazení všech dostupných parkovacích míst
auty konkrétní organizace (pro blokaci vjezdu dalších aut této organizace, ale s povolením
vjezdu aut jiných organizací, které ještě nevyčerpaly limit přidělených parkovacích míst)

Parkovací systém
(např. AS Parking,
GREEN Center)

Systém dobíjení pro
e-auta

přebírání seznamu zaměstnanců z WIN-PAKu jakožto potenciálních navštívených

▪ potvrzování a mazání alarmových stavů ve WIN-PAKu z BMS (spol. správa alarmů v BMS)

▪

▪

předávání informací do systému řízení dobíjení o uživatelích, jejich kartách i např.
oprávněních pro využívání jednotlivých nabíjecích míst nebo příslušnosti uživatelů
k organizačním skupinám (pro správné účtování nabíjení).
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ACT Enterprise (Vanderbilt)

Přístupový systém s 1dveřovými moduly vhodný zejména tam, kde můžete
instalovat kontroléry poblíž dveří. Hromada funkcionalit v softwaru pro správu libovolných rozsahů instalací, včetně integrací s jinými systémy.

EKV

Přístupové systémy

Řešení pro kontrolu vstupu

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Podpora čteček s klasickým Wiegand rozhraním i moderním OSDP, integrace s bezdrátovými zámky Aperio, s výtahovými systémy
(např. Kone), zabezpečovacími systémy Vanderbilt SPC nebo kamerovými systémy (Milestone, Wisenet, Dahua, Hikvision atd.) včetně
kamer pro rozpoznávání registračních značek aut nebo výkonná, uživatelsky definovatelná makra (tzv. rules engine) - vše, co jen můžete potřebovat od integrovaného přístupového systému.

1dveřový kontrolér přístup. systému
ACT Enterprise, zdroj 12V/2A

Dveřní modul systému ACTpro
ACTpro-100e

ACTpro-1520e

Modul pro připojení 1 dveří, komunikace s kontrolérem ACTpro-1500/1520 přes RS-485. Připojení
až 2 čteček s rozhraním Wiegand
(IN/OUT pro stejné dveře) a běžných
dveřních prvků.

Kontrolér přístup. systému ACT Enterprise pro 1 dveře (až 2 čtečky IN+OUT) s vestavěným napájecím
zdrojem 12V/2A. Podpora čteček s
rozhraním Wiegand nebo OSDP, připojení levných dveřních modulů ACTpro-100e přes RS-485, duální Ethernetový port pro
snadné řetězení více jednotek za sebou bez nutnosti obsazování dalších portů na Ethernet switchi.

ACTpro Enterprise Software,
standardní licence
ACTENT

Plná verze SW ACTpro Enterprise pro správu jednotek ACTpro-1500/1520/100e. Neomezený počet
dveří i pracovních stanic, funkce pro
správu objektů s více nájemníky (Multitenant), návrh a potisk karet, integrace s videosystémy Hikvision nebo Milestone atd.
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Vanderbilt

Nové přístupové systémy Vanderbilt - klasické i
cloudové

Česká republika: TEL.: +420 543 558 100 l EMAIL: obchod.cz@adiglobal.com l www.adiglobal.cz

OSDP a
Wiegand

OSDP

Wiegand

1030e
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Wiegand

1040e

eLock

eLock

Dveřní
stanice
ACTpro

Ovladač dveří
ACTpro

1520e

Ovladač dveří
ACTpro

1520e

OSDP a
Wiegand

LAN
(do Hub)

EKV

MIFARE Classic:
13,56 MHz

000XXXXXXX

vanderbiltindustries.com
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RFID:
125 kHz

Bluetooth:
přihlašovací údaje

Vanderbilt Industries

DESFire EV2:
13,56 MHz

00XXXXXXXX

Biometrické:
otisky prstů

Specifikace: Požadavky IEC 60839-11-1 pro stupeň 3 a 4

Nabízí koncové šifrování Karta->Čtečka->Ovladač

Chrání před sniffingem rozhraní Wiegand.

PROČ JE OSDP DŮLEŽITÉ?

Přípravy souhrnné zprávy

• iOS a Android – Okamžitá zpráva o stavu systému
• Rychlý přístup k oznámením, držitelům karet a dveřím
• Zobrazení miniatur držitelů karet
• Telefonické/e-mailové kontakty přímo z aplikace
• Zrušení platnosti karet a uživatelů Obnova platnosti karty
• Otevírání dveří (impulzní otevírání) – deaktivační tlačítko, pokud je
deaktivováno střežení / dveře otevřeny
• Přepsat pravidlo plánu rolí Zamknutí/odemknutí Aktivace/deaktivace

Aplikace ACT Enterprise:

Bezdrátový zámek

Ovladač dveří
ACTpro

1520e

@VanderbiltInd

Wiegand

Biometrické

Ovladače dveří – možnosti
napájení 2A nebo PoE Ultra

ACTpro 1500:

eLock

Dveřní
stanice
ACTpro

Řada Bluetooth

RS485

OSDP a
Wiegand

Ovladač dveří
ACTpro

1520e

LAN

Dveřní
stanice
ACTpro

vanderbiltindustries.com

Wiegand

1050e

používá jej ostraha / manažer
bezpečnosti k prohlížení
a sledování poplachových událostí.

ACT MONITOR

používají jej správci systému
k usnadnění ovládání a správě
každodenního provozu systému.

ACT MANAGE

používá jej instalační technik
k nastavení ovladačů, čteček
a uživatelských profilů.

ACT INSTALL

Softwarový balíček kontroly
vstupu na základě rolí ACT
Enterprise:

An ACRE Company

Řada VR

Řada VR

Čtečky a přihlašovací rozhraní:

požadavkům. Plně přizpůsobitelný
hardware ACTpro je předem
nakonfigurován už z výroby,
což Vám zaručuje dostupnost
operačního systému za nejkratší
možnou dobu.

• Uzpůsobeno na míru vašim

nejpřirozenější systém
správy „příčiny a následku“
v kontrole vstupu.

• Nástroj mapování pravidel:

ACT máte záruku, že získáte
konkurenční marže.

• Úspora peněz: výběrem

dveří umožňuje online používání
během několika minut.

• Automatické zjišťování ovladačů

kabel, PSU, POE++ – výběr
je na vás.

• Snadná instalace: IP nebo přes

Přehled výhod:

Hardware ACT Enterprise – kontrola vstupu na pracoviště byla navržen tak, aby byly splněny její primární cíle, tedy snadná instalace a snadné použití.
Nabízí mimořádnou rozšiřitelnost co do velikosti, navíc má nejlepší nástroj pravidel příčiny a následku v daném odvětví,
který umožňuje snadné spouštění výstupních událostí na základě vstupních podmínek

monitoring v reálném čase, správa uživatelů
apod. - vše přímo z vašeho smartphonu.

• ACT ENTERPRISE APP

pro ostrahu nebo bezpečnostního manažera prohlížení a vyhodnocování alarmových zpráv.

• ACT MONITOR

pro správce systému - provádění běžných
denních činností v systému.

• ACT MANAGE

pro instalačního technika - nastavení
kontrolérů, čteček a uživatelských profilů.

• ACT INSTALL

Nastavení a
správa systému

TISK NA TISKÁRNÁCH

BEZHOTOVOSTNÍ STRAVOVÁNÍ

PŘÍTOMNOST STUDENTŮ V
UČEBNÁCH

SPRÁVA KLUBOVÝCH A
VĚRNOSTNÍCH KARET

DOCHÁZKA

DLOUHODOSAHOVÉ ČTEČKY
A ČTEČKY 3. STRAN

BIOMETRIE

ASSA ABLOY Aperio®
bezdrátové zámky

VÝTAHY - Kone

VIDEO - Hikvision, Dahua, Hanwha,
Eventys, Milestone

PRAVIDLA (MAKRA)

POPLACHOVÝ SYSTÉM - SPC

POŽÁRNÍ SYSTÉM

Integrace

• Běh na fyzickém nebo virt. serveru
• Bezproblémové upgrady
• ACT API pro integrace systémů 3. stran
• (Application Programming Interface)*

IT

• Databáze všech zaměstnanců
• Importní utilita pro spojení s HR systémem*
• Návrh a potisk ID karet
• Docházkový přehled
• Svátky

EVIDENCE UŽIVATELŮ

• Mapy lokality
• Oblasti s počítáním osob

(otevření dveří při požáru)

• Propojení s požárním systémem

(Autom. tisk nebo e-mail)

• Evakuační přehled

• Snadný návrh i prodej
• Od 1 dveří přes 32 a 99 až k 4000

potřebná podpora

• Rychlé zaškolení, minimální

a klikni"

• Intuitivní rozhraní stylu "najeď

dveřního rozhraní

• Plochá systémová architektura
• Automatické nalezení zařízení
• Snadné na instalaci a údržbu
• Zjednodušené procesy - IP u

PŘÍNOSY

Šifrování dat od karty až po kontrolér (OSDP rozhraní pro čtečky)
Jednoduché řešení bezdrátových online dveří Aperio), snadná správa I/O zařízení
Přehled v reálném čase o událostech a stavu alarmových zón systému SPC
Posílání příkazů do SPC pro zap/vyp, izolování/zruš. izolování, zákaz/povolení a obnovu
Grafické mapy - zóny ve vrstvách nad plány
Náhled živého videa, přepínání mezi kamerami
Přehrávání zaznamenaných videosekvencí
Integrace s výtahovým systémem Kone pro ještě vyšší bezpečnost

MAPOVÁNÍ PRAVIDEL

•
•
•
•
•
•
•
•

SNADNÉ NASTAVENÍ MAKER

Funkce ACT Enterprise
• Správa karet a uživatelů
• Uživatelské skupiny & čas. zóny
• Události v reálném čase
• Anti passback
• Potvrzování systémových alarmů
• Ovládání výtahů
• Náhodná výzva

BEZPEČNOST

Vlastnosti ACT

EKV

Incedo (Assa Abloy)

EKV

Modulární systém s extrémně jednoduchým přidáváním dalších dveřních
modulů - jednoduchým nacvaknutím ke stávajícím prvkům. Správa přes
vnitřní webový server. Nebo přes cloudovou platformu. Nebo klasický software, jak jen je libo.

Přístupové systémy

02/03/2021 16:21:14

Řešení pro kontrolu vstupu

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Pro menší instalace s požadavky na jednoduchou místní správu pomocí webového prohlížeče použijte základní verzi Incedo Lite. Větší
počet lokalit v síti (osazených stejnými typy modulů) můžete pohodlně centralizovaně spravovat pomocí cloudové platformy Incedo
Cloud. A pokud máte rozsáhlejší instalaci s vysokými požadavky na plnotučné funkce v softwaru, sáhněte po správě ze SW Incedo Plus.
Navíc bezešvá integrace bezdrátových zámků Aperio a celá řada dalších uživatelsky příjemných funkcí - to je Incedo.

Incedo sada M50: Kontrolér CR5 +
dveř.modul DM5 + nap.zdroj PR5 v
kov.boxu

Incedo dveřní modul pro až 2 dveře,
bez krytu (DM5)
EL003530

EL003529

Dveřní modul systému Incedo pro až
2 dveře. Provedení bez krytu (DM5),
připojuje se přímo ke kontroléru CR5,
např. pro rozšíření sady M50 ve společném kovovém krytu.

Incedo sada M50 pro až dvoje dveře:
Kontrolér CR5 + dveřní modul DM5
+ napájecí zdroj PR5. Vše umístěno v
kovovém krytu pro montáž na stěnu,
možnost jednoduchého doplnění
dalších až 6 dveří pomocí nacvaknutí
dalších dveřních modulů DM5.

Incedo dveřní modul pro až 2 dveře v
plastovém krytu (DP5)

ACT-cheat-sheet-REV-16-10-2019.indd 1

EL003534

Dveřní modul systému Incedo pro až
2 dveře, montáž na stěnu. Připojuje se
přímo ke kontroléru CP5 (v plastovém
krytu) vsšude tam, kde nechete nebo
nemůžete využít montáže do kovového krytu s napájecím zdrojem.

Assa Abloy

Modulární přístupový systém Assa Abloy Incedo

Slovenská republika: Tel.: +421 244 454 660 l EMAIL: obchod.sk@adiglobal.com l www.adiglobal.sk
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Incedo™ Business Cloud
Řízení přístupu, které vyžadujete, flexibilita,
kterou potřebujete.

Představujeme systém správy Incedo Business Cloud
Řízení přístupu, které vyžadujete, s flexibilitou, kterou potřebujete.
Incedo je naprosto flexibilní, modulární platforma. Stačí si vybrat nejvhodnější zařízení pro vaše
přístupová místa z neustále se rozrůstající nabídky hardwaru schváleného pro systém Incedo.
Přidejte systém cloudové správy. A spravujte všechny své provozy snadno a plynule s kontrolou 24/7.

y
ller
o
r
nt
Co
EKV

Dveřní
moduly

Čtečky s
pevnou
instalací

Bezdrátové
dveřní zámky
(Aperio)
Bezdrátové
zámky

USB
čtečky

Digitální
vložky

Stolní
aktualizační
čtečky

Biometrie

Nástěnné
aktualizační
čtečky

Video a audio
interkomy

Mobilní
klíče

API např.
alarmy,
CCTV atd.

Chytré
klíče
Karty a
žetony

y
tor
iká
tif
en
Id

ramátory
Prog

Cluster
Controllery

Třet
í
s
t
r
any
Již k dispozici

ky
eč
Čt

Brány

EKV

Incedo
IncedoBusiness
BusinessCloud
Cloudvám
vámumožní
umožníspravovat
spravovat
aaobsluhovat
vaše
zabezpečení
odkudkoli
obsluhovat vaše zabezpečení odkudkolinanasvětě
světě
Zlepšete zabezpečení pomocí systému, který je škálovatelný a flexibilní.
Zlepšete zabezpečení pomocí systému, který je škálovatelný a flexibilní.
Vykazuje váš systém kontroly přístupu vysoké skryté náklady, potřebujete k práci vyhrazený počítač nebo
Vykazuje váš
systém
kontroly
přístupu
vysoké skryté náklady, potřebujete k práci vyhrazený počítač nebo
potřebujete,
aby
jej někdo
v kanceláři
spravoval?
potřebujete, aby jej někdo v kanceláři spravoval?
Každý si bude moci užít výkonnou funkčnost a robustní zabezpečení, které cloudová správa poskytuje.
Každý sina
bude
mociaužít
výkonnou
funkčnost
a robustní zabezpečení,
které
cloudová správa
poskytuje.
Ovládání
cestách
rychlá
instalace,
vše prostřednictvím
zabezpečeného
a sjednoceného
cloudového
Ovládání
cestách
a rychlá
instalace, vše
prostřednictvím
zabezpečeného
a sjednoceného
portálu
prona
účinné
řešení
bezpečnostních
výzev,
kterým dnešní
podniky čelí. Investice
do tohotocloudového
portálu pro účinné
řešení
bezpečnostních
výzev, kterým
dnešníže
podniky
čelí. Investice
domít
tohoto
bezpečnostního
systému
připraveného
na budoucnost
znamená,
od prvního
dne budete
k bezpečnostního
dispozici okamžitou
a snadno
instalovatelnou
kontrolu přístupu.
Funkce
v reálném
čase mít
umožňují
systému
připraveného
na budoucnost
znamená,
že od zpráv
prvního
dne budete
monitorování,
přidávánía/ odebírání
personálu a provádění
úprav
zabezpečení,
to
k dispozici okamžitou
snadno instalovatelnou
kontroluveškerých
přístupu. nezbytných
Funkce zpráv
v reálném
čase umožňují
vše
s možností ovládání
z chytrého
zařízení
kdekoli
na světě. veškerých nezbytných úprav zabezpečení, to
monitorování,
přidávání
/ odebírání
personálu
a provádění
vše s možností ovládání z chytrého zařízení kdekoli na světě.

*K dispozici v budoucím
vydání
*K dispozici v budoucím
vydání

S Incedo Business Cloud jsme vyřešili každodenní
problémy
nepříjemnosti
kontroly
S IncedoaBusiness
Cloud systémů
jsme vyřešili
každodenní
přístupu
založených
na PC: systémů kontroly
problémy
a nepříjemnosti
přístupu založených na PC:
7 Ke správě přístupu není třeba být na místě
správě
přístupu
třebaintegrace
být na místě
7 7UžKežádné
složité
nebonení
obtížné
se

Pro správce budov a majitele podniků, kteří hledají
optimální
systém
řízení
přístupu,podniků,
naše cloudové
Pro správce
budov
a majitele
kteří hledají
řešení
nabízí:systém řízení přístupu, naše cloudové
optimální
řešení nabízí:
3 Vzdálený přístup 24/7 z libovolného počítače
nebo
tabletu*
s připojením
k internetu počítače
3 Vzdálený
přístup
24/7 z libovolného
nebo
tabletu*
s
připojením
k internetu
3 Rozšířenou škálovatelnost a flexibilitu

bezpečnostním
softwarem
7 Užstávajícím
žádné vysoké
počáteční náklady
(počítače,
servery)
7 Už žádné vysoké počáteční náklady (počítače,

3 Rozšířenou
škálovatelnost
a flexibilitu
3 Snadnou
a uživatelsky
přívětivou
instalaci

softwarem
7stávajícím
Už žádnébezpečnostním
složité nebo obtížné
integrace se

servery)
7 Není
třeba čekat, až místní specialisté vyřeší
jakékoli
problémy
7 Není třeba
čekat, až místní specialisté vyřeší
jakékoli problémy

3 Snadnou
a uživatelsky
přívětivou
instalaci
3 Možnost
integrace
se stávajícím
systémem
3 Možnost softwaru
integracese
seautomaticky
stávajícím systémem
3 Aktualizace
nainstalují
3 Aktualizace
softwaru
se automaticky
nainstalují
3 Generování
zpráv
v reálném
čase
3 Generování
zpráv předplacené
v reálném čase
3 Nákladově
efektivní,
řízení přístupu
3 Nákladově efektivní, předplacené řízení přístupu

Aperio (Assa Abloy)

Systém bezdrátových zámků, které můžete připojit k celé řadě přístupových
systémů. Provedení jako elektronická cylindrická vložka, štítové kování, samotná klika nebo třeba výklopná klika pro rack - vždy s integrovanou čtečkou i bezkont. komunikační částí.

EKV

Přístupové systémy

Řešení pro kontrolu vstupu

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Podpora bezkontaktních karet iCLASS, Seos, Mifare, DESfire, u některých modelů i Prox technologií. V rádiovém dosahu bezdrátového zámku je umístěn komunikační hub, který je spojen s přístupovým systémem přes sběrnici RS-485 nebo TCP/IP, příp. Wiegand (dle
typu hubu). K jednomu hubu můžete bezdrátově připojit (dle typu) až 16 zámků, pokud budou v jeho komunikačím dosahu. Bezdrátové
zámky Aperio jsou integrovány v celé řadě systémů - Incedo, MB Secure, Atrium A22, Vanderbilt ACT Enteprise, Axis atd.

Elektronická klika Aperio s
vestavěnou čtečkou, pravá
Aperio H100, Pravá

Bezdrátová elekt. vložka systému
Aperio, různé délky

Elektronická klika Aperio s vestavěnou čtečkou (iCLASS, SEOS, Mifare
apod.), pravá. Jednoduše instalovatelná elektronická přístupovka bez
kabeláže ve dveřích. Pro komunikaci
s návazným systémem potřebuje komunikační HUB - s rozhraním buď RS-485, TCP/IP
nebo Wiegand.

Elektronická zámková vložka systému
Aperio pro instalaci do takřka jakýchkoliv dveří; různé délky (nutno specifikovat dle typu a provedení dveří).
Pro komunikaci s návazným systémem potřebuje komunikační HUB
- s rozhraním buď RS-485, TCP/IP nebo Wiegand.

Bezdrátová elekrt klika se štítem
systému Aperio, různé velikosti
Aperio E100

Elektronická klika se štítovým kováním pro systém Aperio. Instalace
do takřka jakýchkoliv dveří; různé
velikosti (nutno specifikovat dle typu
a provedení dveří). Pro komunikaci s
návazným systémem potřebuje komunikační HUB - s rozhraním buď RS-485, TCP/IP
nebo Wiegand.

E-260

Aperio C100

Komunikační HUB 1:8 systému
Aperio, RS-485
Aperio AH30 RS-485

Aperio.

HUB sloužící pro komunikaci s až 8
zámky Aperio (elektr. zámkovými
vložkami nebo elektronickými klikami). Výstup v podobě sběrnice RS-485
pro připojení k návazným systémům
podporujícím komunikační protokol

Česká republika: TEL.: +420 543 558 100 l EMAIL: obchod.cz@adiglobal.com l www.adiglobal.cz

Novinky
Aperio® KS100 a E100 BLE

Pro co nejvyšší zabezpečení datových
center vyvinula společnost ASSA ABLOY
zámek pro serverové skříně Aperio
KS100, který ochrání serverové skříně
a pomůže vám plnit právní předpisy pro
ochranu údajů. KS100 nabízí úplnou
historii událostí, takže máte dokonalý
přehled o tom, kdo a kdy otevřel váš
rack rozvaděč pro servery. Lze používat
s vašimi současným kartami pro dveře
s řízeným přístupem, takže jej můžete
snadno nainstalovat do libovolného počtu
skříní a nemusíte kupovat nové. Výhodou
je uložení až 10 nouzových karet pro
použití, kdy dojde ke ztrátě komunikace
s ASC a navíc lze aktivovat paměti
posledních 1 000 platných karet.

Dveřní kování Aperio E100 BLE
Novinka Aperio E100 BLE podporuje technologii Bluetooth Low Energy, která se bude
postupně rozšiřovat na všechny produkty rodiny Aperio.
Aperio E100 je bezdrátové kování systému Aperio® s integrovanou čtečkou, které
komunikuje s HUBem pomocí UHF komunikace dle standardu IEEE 802. 15. 4
(2,4 GHz). Jeho jednoduchá instalace bez nutnosti zásahu do dveří šetří čas i finance.
Plnohodnotné online řešení kontroly vstupu s možností provozu v režimu offline.
Vnější klika je spínaná, vnitřní vždy aktivní. Ideální pro místa, kde nelze vést kabely.
Aperio E100 je k dispozici ve verzích: Premium (pro bezpečnostní, protipožární
a únikové cesty) a s PIN klávesnicí (pro vícenásobnou autorizaci).
Díky BLE a NFC technologiím je možné otevírat dveře jakýmkoliv mobilním telefonem.
Plastové karty jsou minulostí, což prospěje životnímu prostředí.

EKV

Bezdrátové řízení
přístupu pro datová
centra Aperio KS100

Atrium (CDVI)

Velmi jednoduše použitelný systém s 2dveřovými kontroléry, které můžete
mixovat na LAN i na sběrnici RS-485, a to až do 500 dveří. Správa na PC z bezplatného SW nebo přes webový prohlížeč na libovolném zařízení - PC, laptop,
tablet, mobil...

EKV

Přístupové systémy

Řešení pro kontrolu vstupu

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Ideální pro nejrůznější typy instalací, kde oceníte vícetýdenní cykly časových zón (např. školy), platnost karet s přesností na minuty
nebo sledování max. obsazenosti (např. sportoviště), spínání různých skupin výstupů pro různé karty (řízení výtahů nebo otevírání
úložných skříňek), vnitřní makra pro složitější vazby nebo třeba posílání mailů přímo z jednotky, bez nutnosti SW na PC. Systém Atrium podporuje bezdrátové zámky Aperio pro místa, kde nemůžete tahat kabeláž. Verze A22K (Krypto) podporuje i nové komunikační
rozhraní OSDP pro čtečky, stejně jako třeba systém mobilních identifikátorů CDVI Mobile-Pass s velmi jednoduchou distribucí virtuálních karet. Jednouše jejich licence načtěte do kontroléru z dodané karty přes čtečku. A do mobilů uživatelů je dostanete zase pomocí
čtečky nebo přes e-mail, příp. i SMSkou.

2-dveřový (až 4 čt.) webový kontrolér
Atrium Krypto v kov.krytu s nap.
zdrojem

2-dveřový webový kontrolér Atrium
A22 v kov.krytu s nap.zdrojem

A22K

A22

Kontrolér Atrium Krypto pro 2 dveře
(až 4 čtečky) v kovovém krytu s napájecím zdrojem (pro elektroniku i
zámky). Podpora šifrované komunikace se čtečkami i PC, podporuje připojení čteček protokolem Wiegand
i zabezpečeným OSDP. Vylepšená verze jednotky
A22 s novými bezpečnostními prvky.

Přístupový kontrolér Atrium A22 pro
2 čtečky / 2 dveře v kovovém krytu
s vestavěným nap.zdrojem. Správa
přes: 1) Konfigurační karty a/nebo 2)
Libovolný webový prohlížeč a/nebo
3) SW Atrium, který je zdarma součástí dodávky. A22 lze použít jako kontrolér nebo
jako expandér pro další 2 dveře.

Webový kontrolér Atrium pro
připojení bezdrát. zámků Aperio
AP22

Wiegand).
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Webový kontrolér Atrium, verze s firmwarem pro připojení bezdrátových
zámků Aperio; max. 10 bezdrátových zámků Aperio na 1 jednotku
AP22 (nebo 8 bezdrát.zámků Aperio
+ 2 standardní čtečky s rozhraním

CDVI

Přístupový systém Atrium A22/A22K
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Řešení pro kontrolu vstupu

WiFi

LAN/WAN
(TCP/IP)

Správa až 500 dveří

Libovolná kombinace A22K, A22KEC
a/nebo ADH10 kontrolérů (max. 50)
Počítač

Tablet

Přístupové systémy

TOPOLOGIE SYSTÉMU

Smartphone

A22K
Webový 2dveřový kontrolér se šifrováním
(A22K nastaven jako kontrolér)

A22K

A22K

A22K

nast. jako expandér

nast. jako expandér

nast. jako expandér

A22K

nast. jako expandér

EKV

RS485

Čtečky s vys.
zabezpečením

Čtečky s vys.
zabezpečením

(Dveře #2)

(Dveře #1)

A22KEC

Výtahový kontrolér
CA-A480-A
Kab. #1: Patra 1-16
Řídí až 2 kabiny výtahů
(A22K upraven na A22KEC bezplatným firmwarem)

CA-A480-A

Kab. #1: Patra 17-32

CA-A480-A

Kab. #1: Patra 33-48

CA-A480-A

Kab. #1: Patra 49-64

RS485

CA-A480-A

Kab.. #2: Patra 1-16

Čtečka s vys.
zabezpečením

CA-A480-A

Kab.. #2: Patra 17-32

CA-A480-A

Kab.. #2: Patra 33-48

CA-A480-A

Kab.. #2: Patra 49-64

Čtečka s vys.
zabezpečením

(Kabina #1)

(Kabina #2)

ADH10

Kontrolér A22K s firmwarem pro
ovládání bezdrátových klik
(Ovládá až 10 bezdrátových klik)

Přes moduly Aperio hub lze připojit až 10
bezdrátových klik Aperio
Zabezpečené
bezdrátové spojení

RS485

Aperio hub

Dosah typ. 15-20 m

Aperio
Bezdrátový zámek

Slovenská republika: Tel.: +421 244 454 660 l EMAIL: obchod.sk@adiglobal.com l www.adiglobal.sk
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2N Access

Designové přístupové jednotky 2N Access Unit můžete použít jako samostatný přístupový systém, ale i začlenit do řešení domovních interkomů 2N.
Řeší vstupy pomocí karet, PIN kódů nebo třeba i smartphonu přes Bluetooth
(bez nutnosti vytahovat telefon).

EKV

Přístupové systémy

Řešení pro kontrolu vstupu

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Správa pomocí vestavěného webového serveru (z libovolného zařízení s webovým prohlížečem) nebo centralizovaně pomocí aplikace
2N Access Commander - dodané jako virt. počítač nebo ve formě boxu (miniPC), připraveného k okamžitému použití. Veliká flexibilita
využití, výkonné a snadno nastavitelné automatizační funkce, hromada funkcionalit v SW Access Commander s webovým přístupem a
v neposlední řadě i úplně bezplatné identifikátory v mobilnch telefonech.

2N Access Unit M Bluetooth&RFID,
úzká, se čtečkou (125kHz, 13.56 MHz,
NFC)

Access Unit 2.0 Touch
keypad&RFID Příst. jednotka se
čtečkou,125kHz,13.56MHz,NFC

916115

9160336

Přístupová jednotka 2N Access Unit
v úzkém provedení pro instalace i na
rámy a zárubně, s vestavěou čtečkou
Bluetooth a RFID karet (125kHz, 13.56
MHz, NFC), podpora aplikace 2N
Mobile Key pro rychlou identifikaci
mobilem. Správa přes webové rozhraní, pomocí
cloudové služby 2N Remote Configuration nebo
z centrálního SW 2N Access Commander. PoE napájení, relé pro ovládání zámku, vstupy pro běžné
dveřní prvky.

Přístupový kontrolér pro jedny dveře
s vestavěnou dotykovou klávesnicí a
čtečkou 125kHz i 13,56 MHz karet +
NFC identifikátorů. Správa prostřednictvím přehledného webového
rozhraní, pomocí cloudové služby 2N
Remote Configuration nebo z centrálního SW 2N
Access Commander. PoE napájení, vestavěné relé
pro ovládání zámku, vstupy pro standardní dveřní
prvky. Možnost umístění do instalačních rámečků
2N.

Access Unit 2.0 Bluetooth
& RFID Příst. jednotka se
čtečkou,125kHz,13.56MHz,NFC
9160335

Přístupový kontrolér pro jedny dveře
s vestavěnou čtečkou 125kHz a
13,56 MHz karet, NFC identifikátorů
a virt. karet v mobilním telefonu přes
rozhraní Bluetooth. Správa prostřednictvím přehledného webového
rozhraní, pomocí cloudové služby 2N Remote Configuration nebo z centrálního SW 2N Access Commander. PoE napájení, vestavěné relé pro ovládání
zámku, vstupy pro standardní dveřní prvky. Možnost umístění do instalačních rámečků 2N.
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2N

Přístupovka 2N - Mobilní telefon jako klíč
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EKV

IP PŘÍSTUPOVÝ
SYSTÉM
Bezpečný, moderní a snadno instalovatelný
Nezatěžujte se výběrem kontrolérů, zapomeňte na extra kabeláž i časově
náročné propojování zařízení mezi sebou. Postavte celou instalaci výhradně na
chytrých koncových zařízeních využívajících IP technologii. Jediné, co si budete
muset vybrat, je vhodná přístupová technologie: mobilní telefon, RFID karta,
otisk prstu nebo PIN kód.
Naše ucelená nabídka zahrnuje i interkomy a řešení pro výtahy. Součástí je
samozřejmě i profesionální software určený ke správě celého systému.
• Čtečka a kontrolér v jednom chytrém zařízení
• Mobilní telefon pro pohodlný a bezpečný přístup
• Ucelené řešení šetří čas a snižuje náklady

2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01 Praha 4, CZ, +420 225 271 400 , obchod@2n.cz, www.2n.cz

Přístupové systémy

Řešení pro kontrolu vstupu

CHYTRÉ ČTEČKY
Rychlá a levná
instalace

Spolehlivý přístup
mobilním telefonem

Bezpečnost
na prvním místě

Každá čtečka v sobě má zároveň i kontrolér. Stačí ji jen
připojit UTP kabelem do sítě
– pro komunikaci i napájení
přes PoE.

Revoluční 2N řešení mobilního přístupu je moderní,
pohodlné a naprosto spolehlivé. Díky našim algoritmům
dveře otevřete 2x rychleji než
s RFID kartou.

Žádné prázdné řeči. Šifrovaná
komunikace, dvojitá autentizace, 802.1x, anti-passback,
ochranné spínače, bezpečnostní relé.

2N ACCESS UNIT 2.0
EKV

Designová čtečka s instalací do zdi i na sklo
Potřebujete do projektu hezkou čtečku? Z jednotek 2N Access
Unit 2.0 budete nadšeni vy i všichni obyvatelé luxusních rezidencí.
Vyberte si moderní přístup mobilním telefonem nebo otiskem
prstu. Máte radši klasické metody? Pak nabízíme čtečku RFID
karet nebo klávesnici, případně si můžete vybrat kombinaci
více metod v jednom.

2N ACCESS UNIT M
Chytrá čtečka v úzkém provedení
Díky svému úzkému profilu se čtečka 2N Access Unit M dokonale
hodí pro instalaci na zárubně dveří, což je typické zejména
pro kancelářské budovy. Uplatnění najde ale všude, kde bojujete
s místem. Vyberte si z několika variant – RFID, RFID kombinovaná
s mobilním přístupem přes Bluetooth, nebo RFID s klávesnicí. Ta je
skvělou volbou do projektů s požadavkem na dvojitou autentizaci.

2N® ACCESS COMMANDER
Software pro správu přístupů
2N® Access Commander je profesionální software pro hromadnou
správu zařízení a nastavení pravidel přístupu v budově. Nabízí
i přehledné přístupové logy, monitorování zařízení, docházkový
systém či synchronizaci s databázovými systémy prostřednictvím
protokolu LDAP. K dispozici je ve dvou variantách:
již předinstalovaný na malém PC, nebo jako software určený
pro instalaci na virtuální platformy.
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EKV

Systém pro jednoduchou kontrolu vstupu na instalacích menšího rozsahu, třeba i v kombinaci s docházkovými terminály DT3000SA nebo novými DT6010.

Přístupové systémy

HUB Pro / Skyla Pro

Řešení pro kontrolu vstupu

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Komunikace s jednotkami HUB Pro přes LAN/WAN i po po sběrnici RS-485 a možnost kombinovat na společné sběrnici i terminály
DT3000SA pro sběr docházkových dat. SW Skyla Pro II můžete nahradit programem PowerKey, který bude rovnou provádět i vyhodnocování docházky.

Síťovatelný kontrolér pro 2 čtečky

Program pro správu jednotek HUB
Pro a DT3000SA

HUB Pro

SKYLA Pro II

Řídicí jednotka pro 2 čtečky (2 dveře
jednostranně nebo 1 dveře oboustranně) pro menší až středně velké
instalace, možnost kombinace s doch.
terminály DT3000SA. Komunikace i
přes TCP/IP (nutný modul MO11AA003-01R). Včetně instal.kovového krytu na povrch.

Zásuvný modul 2-portového
převodníku sériových linek na
10/100Base-T
MO11AA003-01R

Zásuvný modul dvouportového
převodníku sériových linek na Ethernet (10/100Base-T), šifrování AES 256
bit, s RJ45, LED a konektory. Deska je
osazena piny pro snadné nasunutí na
patici v PCB různých zařízení, otvory
umožňují mechanické upevnění k nosné desce.
Jednoduché nastavení řady parametrů rozhraní na
obou stranách.

Software pro správu jednotek HUB
Pro a terminálů DT3000SA, databáze
MS SQL, jednoduché vyhodnocení
docházkových dat, plná verze SW.

ADI

Školení HubPro a Skyla II
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Salto ProAccess SPACE

Přístupový systém bez potřeby kabeláže, s bezdrátovými zámky a přesto s
komfortním přehledem o dění na všech dveřích? Přesně to je Salto. Využijete
jej jak pro přístup zaměstnanců v administrativních budovách, tak i pro řešení
hotelového systému.

EKV

Přístupové systémy

Řešení pro kontrolu vstupu

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Elektronické cylindrické vložky, různá provedení klik včetně štítů, ale i klasické nástěnné čtečky - Salto vám nabídne řešení pro prakticky libovolné dveře. S unikátní funkcí přenosu přístupových práv i historie průchodů přes karty - tzv. Salto virtuální sítí (SVN). A pokud nechcete používat fyzické karty, můžete místo nich využít identifikaci smartphonem - ať už pro klasický přístupový nebo hotelový systém.

Nástěnná bezkontaktní čtečka
systému SALTO, verze XS4 2.0, bílá

Elektronické kování XS4 One bez
otvoru, základní, bílá čtečka

WRDBW XS4 2.0 Wall reader

EB750L00IMW48

Nástěnná bezkontaktní čtečka v bílé
barvě pro připojení k on-line nebo
off-line jednotce řady CU42xx. Výrazná designová signalizace pomocí
LED pásu podél horního okraje. Pro
všechny místa, kde potřebuje ovládat
vstupní bod reléovým kontaktem z jednotky - posuvné dveře, turnikety, závory apod.

Elektronické kování XS4 One bez
otvoru, základní provedení, bílá
čtečka. Řada XS4 One nabízí i další
varianty provedení (velikosti, barvy,
otvory pro cylindrické vložky apod.)
- pro infomace o jiných provedeních
kontaktujte svého obchodníka v ADI.

Řídicí jednotka systému SALTO XS4
2.0 (On-line)
CU42E0 XS4 2.0 Unit

Řídicí jednotka systému SALTO, verze
XS4 2.0 (provedení on-line) pro místa,
kde nelze použít dveřní zámky (turnikety, posuvné dveře apod.) On-line
model plní i funkci updateru (aktualizace) karet a sběrného místa pro
Salto virt.síť (SVN). K jednotce lze připojit po drátové sběrnici až 4 další jednotky „CU4200 XS4 2.0” a
rozšířit tak funkci aktualizace karet, kombinovanou
s řízením vstupu, až na celkově 10 čteček.
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Salto

Novinky v bezdrátovém přístupovém a hotelovém
systému Salto
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64.000

Max. 16 (10 - 15 m)
4.000.000

Neomezená (přenos přes SVN)

DVEŘÍ CELKEM

DVEŘÍ NA 1 BLUEnet
GATEWAY / Node

UŽIVATELŮ / KARET

MAX. VZDÁLENOST
K OFF-LINE ZÁMKŮM

12 VSS / PoE

XS4 Locker (BLE)

LAN

BLUEnet Gateway

KAPACITY SYSTÉMU

ProAccess SPACE
Klient na mobil. zařízení
(web. prohlížeč)

ProAccess SPACE
Klient (web. prohlíž.)

WiFi

LAN / WAN

BLUEnet
Node

DVEŘE 1

4

12 VSS

DVEŘE 4

AElement
Fusion

EKV

Neoxx (BLE)
Visací zámek

4

DVEŘE 9

12 VSS

DVEŘE 10

Přenos dat přes Salto Virtual
Network – přes paměť karet
Neomezená vzdálenost od PC
nebo dalších prvků
Aktualizace karet na „drátových“
čtečkách

▪
▪

▪

Zámky spojené se SW přes Bluetooth
a BLUEnet gateway / Node
Přenos dat a ovládání v reálném čase
Aktualizace karet v reálném čase
přes BLUEnet

2. ON-LINE VERZE (BLUEnet)
ZÁMKŮ

▪

▪

▪

1. OFF-LINE VERZE ZÁMKŮ

3

CU4200

U všech zámků možnost využití
telefonu místo karty

XS4 One (BLE)

XS4 Mini (BLE)

NEO Cylinder
(BLE)

BLUEnet zámky provádějí
i aktualizaci karet

Obousměrný přenos dat
přes paměť karet (SVN)

RS-485

…

„BEZDRÁTOVÉ“ ZÁMKY

(sběr & distribuce dat přes SVN)

CU4200

ON-LINE „DRÁTOVÉ“ ČTEČKY

1

DVEŘE 3

DVEŘE 2

CU42E0
RS-485

ProAccess SPACE
Server

12 VSS

Přístupové systémy

SCHÉMA PŘÍSTUP. SYSTÉMU SALTO PROACCESS SPACE

Řešení pro kontrolu vstupu

E-269

Hikvision Access

R

Přístupový systém s 1- až 4dveřovými kontroléry, možností řízení výtahů
přes reléovou logiku a snadnou propojitelností se systémy domovních telefonů nebo videa stejné značky, se společnou centralizovanouo správou
ze SW.

EKV

Přístupové systémy

Řešení pro kontrolu vstupu

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

R

Jednodveřový kontrolér systému
Hikvision pro max. 2 čtečky

R

DS-K2801

Čtyřdvéřový kontrolér systému
Hikvision pro max. 4 čtečky
DS-K2804

Jednodveřový TCP/IP kontrolér systému Hikvision pro max. 2 čtečky
s rozhraním Wiegand (26/34b) a
podporou připojení standardních
dveřních prvků. Paměť pro 10.000
karet.

R

Bezkontaktní čtečka MIFARE karet s
klávesnicí
DS-K1107MK

R

Výtahový master kontrolér, pro max.
128 pater celkem
DS-K2210

Bezkontaktní čtečka Mifare karet s
klávesnicí. Podporuje výstupní protokoly Wiegand (26b/34b) i RS-485.
Venkovní provedení s IP65.
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Čtyřdveřový TCP/IP kontrolér systému Hikvision pro max. 4 čtečky
s rozhraním Wiegand (26/34b) a
podporou připojení standardních
dveřních prvků. Paměť pro 10.000
karet.

Master kontrolér pro ovládání výtahů
pomocí kontaktních výstupů. 5 reléových výstupů, celkem může řídit až
128 pater (přes 16výstupové moduly
DS-K2M0016A), paměť pro 20.000 karet, připojení až 2 čteček s rozhraním
Wiegand nebo RS-485.
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Řešení pro kontrolu vstupu

EKV

Systém s vícedveřovými kontroléry (4 čtečky, resp. 10 čteček), připojitelnými
podle typu modulu přes standardní Wiegand nebo nové OSDP rozhraní. Celý
systém můžete řídit z integračního SW Axxon Intellect, společně s řadou dalších technologií.

Přístupové systémy

Noder

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Platforma Intellect nabízí funkčně ohromně nabité řešení integrací s dlouhou řadou kamerových systémů,
zabezpečovacími ústřednami, přístupovými řešeními, požárními systémy a dalšími prvky, připojitelnými
např. přes otevřená rozhraní.
Kontrolér přístupového systému
Noder pro 4 čtečky (Wiegand/RS485)

Kontrolér přístupového systému
Noder pro max. 10 čteček (RS-485)

Noder EWE4

Kontrolér pro přístupový systém Noder, ke kterému připojíte až 10 čteček
přes systémovou sběrnici RS-485 /
OSDP. Snadná konfigurace a správa
z integračního prostředí Axxon Intellect.

Noder EE12

Kontrolér pro přístupový systém Noder, ke kterému připojíte až 4 čtečky
přes standardní rozhraní Wiegand
nebo sběrnicové RS-485 / OSDP.
Snadná konfigurace a správa z integračního prostředí Axxon Intellect.

Expander pro ovládání výtahů pro
EE12 a EWE4 (pro max. 16 pater)
Noder IO16RS

Expander pro ovládání výtahů pro
EE12 a EWE4 (pro max. 16 pater)

Axxonsoft

PSIM/BMS Axxon Intellect – Integrační platforma
AxxonSoft
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HWg SH4

Jednotky určené primárně pro řízení přístupu do rackových skříní (ale využití
mohu najít i v jiných oblastech), se vzájemnou komunikací po LAN. Ideálním
souputníkem jednotek SH4 jsou elektronické výklopné kliky pro zajištění přístupu do rozváděč. skříní.

EKV

Přístupové systémy

Řešení pro kontrolu vstupu

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Jednoduše připojte jednotky k LAN a vytvořte mezi nimi vazby - buď přes webový prohlížeč díky vnitřnímu
webovému serveru (pro menší nenáročné instalace) nebo pomocí zdarma dostupného softwaru DCD (i pro
rozsáhlejší instalace, např. v datových sálech). Při připojení čtečky s klávesnicí si spolu s načtením karty
můžete navíc kódem na klávesnici určit, kterou z dostupných skříní budete otevírat - pokud k ní samozřejmě
máte přístupové právo.
HWg-SH4 - Jednotka kontroly vstupu
pro 2 čtečky, web rozhraní, DCD SW

HWg-SH4e - Rozšiřující jednotka k
SH4 pro 2 dveře

600564

600610

Jednotka kontroly vstupu, určená
primárně pro řízení přístupu do
rozvaděčových skříní; lze ji ale použít
obecně pro jakékoliv dveře. Podporuje 2 čtečky / dvoje dveře (další lze
přidávat prostřednictvím modulů
SH4e a/nebo SH4s, připojených přes LAN). Autonomní konfigurace prostřednictvím jednoduchého
webového rozhraní z prostředí webového prohlížeče nebo pomocí softwaru DCD, který umožňuje společnou správu i více jednotek. Automatické
posílání e-mailů, SMS (ty přes vzdálenou SMS gateway) nebo SNMP trapů při alarmech / událostech.

Rozšiřující jednotka pro další 2 dveře
(včetně ovládání zámků a vstupů pro
dveřní kontakty, ale bez vstupů pro
čtečky), primárně určena pro řízení
přístupu do dalších rozvaděčových
skříní. Vyžaduje připojení jednotky
SH4 po LAN; nemá vlastní rozhodovací logiku.

HWg-SH1, elektronicky ovl. výklopná
klika Southco,přip. kabel 4m,montáž
25x150mm
600358

Elektronicky ovládaná výklopná klika
Southco. Ovládaná externí jednotkou, detekuje stav otevření dveří i
odemknutí mechanickým klíčem. Připojovací kabel 4m je součástí balení.
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HWgroup

Přidání a správa jednotek SH4 v softwaru DCD2
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Elektronická
klika – Rack A

Čtečka B
Elektronická
klika – Rack B

Dveřní kontakt

A. SAMOSTATNĚ OVLÁDANÝ PŘÍSTUP DO RACKU SE
SLEDOVÁNÍM OTEVŘENÍ DVEŘÍ, OTEVŘENÍ KLÍČEM APOD.

Elektronická výklopná klika je uvolněna pulzem od jednotky SH4,
sleduje stav vyklopení, detekuje i odemknutí racku klíčem

Čtečka A

HWg-SH4

12 VSS

SMS

MECHANICKÉHO KLÍČE

WEB. PROHLÍŽEČE

RFID KARTY / PINU

HWg-DCD2
(mobilní verze)

Čtečka s
klávesnicí

L AN

RACK 3
Jednostranný přístup do racku (1 dveře / 1 klika na rack)

RACK 2

HWg-SH4e

RACK 4

EKV

HWg-SH4e

Oboustranný přístup do racku

RACK 5

12 VSS

B. PŘÍSTUP K JEDNOMU NEBO SKUPINĚ RACKŮ POMOCÍ JEDINÉ SPOLEČNÉ ČTEČKY S KLÁVESNICÍ
PLATNÁ KARTA + ČÍSLICE „3“ NA KLÁVESNICI = OTEVŘENÍ RACKU 3

RACK 1

HWg-SH4

12 VSS

12 VSS

5.000 racků / max. 250 místností

DVEŘÍ CELKEM
HWg-DCD2 (SW pro správu a řízení)
Nebo přístup k jednotkám přes webový prohlížeč

2.000 (pro off-line režim jednotky SH4,
on-line režim – teoret. neomezeně)

34 (max. 16 jednotek SH4e)

POČET UŽIVATELŮ

DVEŘÍ NA 1 SH4 JEDNOTKU

KAPACITY SYSTÉMU

Přístupové systémy

PŘÍSTUP POMOCÍ:

SCHÉMA PŘÍSTUP. SYSTÉMU HWG SH4

Řešení pro kontrolu vstupu
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Cloudové systémy kontroly vstupu
MAXPRO Cloud (Honeywell)

Cloudový systém nabitý funkcemi pro monitoring, ovládání a správu přístupových, zabezpečovacích i kamerových systémů Honeywell. Vše ovládáte jen pomocí webového rozhraní, příp. mobilní aplikace.Ideální řešení
pro sítě poboček, prodejen apod.

EKV

Přístupové systémy

Řešení pro kontrolu vstupu

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Přístupové kontroléry MAXPRO Access i NetAXS-123. Zabezpečovací ústředny MAXPRO Intrusion i Galaxy. Kamerové systémy s videorekordéry řady Performance. A vše dostupné v jediném přehledném rozhraní s kopicí integračních funkcí. Nechte výkonné servery
Honeywellu v cloudu pracovat za vás a přehledně vám zprostředkovávat kombinované výstupy ze všech částí vašeho systému, ať je
jakkoliv rozsáhlý. Textové přehledy, video záznamy, mapová zobrazení nebo datová analytika - to vše máte k dispozici na svém monitoru
nebo obrazovce telefonu, ať jste kdekoliv.

Cloudová platforma pro monitoring
a správu EKV, PZTS a Video
MAXPRO Cloud

MAXPRO Cloud je cloudová bezpečnostní platforma od Honeywell Security, která integruje video systémy,
zabezpečovací systémy a kontrolu
přístupu; to vše z pohledu ovládání,
monitoringu, nastavení i správy
uživatelů. MAXPRO Cloud nabízí širokou paletu
nástrojů, uživatelských pohledů nebo reportů, aby
kompletně zastal všechny funkce, na které jsou uživatelé zvyklí u dedikovaných softwarů, které vyžadují klasickou instalaci na cílové počítače. MAXPRO
Cloud můžete provozovat z prakticky libovolného
zařízení s webovým prohlížečem, příp. k nejpoužívanějším funkcím rychle přistupovat pomocí
mobilní aplikace.
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Honeywell

Inovativní řešení PZTS/EKV/VIDEO MAXPRO Cloud
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MAXPRO CLOUD

EKV

PŘIPOJÍ VÁS
KDYKOLIV
KDEKOLIV

PROPOJENÁ BEZPEČNOST
Objevte inovativní integrované bezpečnostní řešení MAXPRO Cloud® - jednotnou
platformu, která propojuje video správu,
přístupový a zabezpečovací systém a přináší jedinečnou efektivitu díky hluboké
integraci. MAXPRO Cloud® je chytré, flexibilní a škálovatelné řešení, které vám
nabídne bezpečnostní dohled i komplexní
správu v reálném čase, kdykoliv a odkudkoliv; třeba i z vašeho mobilního zařízení.

MAXPRO Cloud® je mnohem víc než jen
bezpečnostní systém. Je také dynamickým nástrojem pro vaše podnikání, který
vám poskytne užitečné informace pro
další vylepšování vašich služeb i snížení
nákladů. Můžete tak dělat rychlá
rozhodnutí na základě spolehlivých dat,
kdekoliv a kdykoliv.

Pracujte chytřeji.
Zjistěte více na maxprocloud.com

ACT365 (Vanderbilt)

Řešení s obsluhou přes cloud i mobilní aplikaci, s 1dveřovými přístupovými
jednotkami i videorekordéry pro až 4 kamery. Kdekoliv potřebujete jednoduše propojit přístupový a videosystém do jednoho rozhraní - i pro více lokalit,
je ACT365 správnou volbou.

EKV

Přístupové systémy

Řešení pro kontrolu vstupu

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Cloudové rozhraní poskytuje rozdílné sady funkcí pro instalačního technika a pro koncového uživatele, aby se každý rychle dostal
ke svým preferovaným prvkům. Rozhraní vám nabídne i řadu nadstandardních nástrojů, jako jsou např. zpětné reporty o souběhu
přítomnosti osob na jednom místě (pro zpětné trasování možných kontaktů s nakaženým člověkem) nebo okamžitý evakuační přehled přítomných osob v objektu. A pokud nechcete používat webové rozhraní, sáhněte po aplikacii v mobilu - nejčastější funkce vám
nabídne v ještě jednodušeji použitelné podobě.

Video kontrolér pro cloudový
přístup. systém ACT365, bez zdroje
ACT365-VCU

Videokontrolér / rekordér cloudového přístupového systému ACT365
pro připojení až 4 IP kamer (ONVIF S).
Plastový kryt bez zdroje, vestavěný
malý Ethernet switch pro snadné
řetězení dalších jednotek na síti. Společná správa a využití videozáznamů s přístupovým
systémem z cloudu prostřednictvím webového
prohlížeče.

Vanderbilt

Nové přístupové systémy Vanderbilt - klasické i
cloudové

1dveřový kontrolér cloudového
přístup. systému ACT365, bez zdroje
ACT365-ACU

Kontrolér cloudového přístupového
systému ACT365 pro 1 dveře (až 2
čtečky) v plastovém krytu bez zdroje.
Vestavěný malý Ethernet switch se
2 porty pro snadné řetězení dalších
jednotek, vstupy a výstupy pro připojení běžných dveřních prvků, možnost propojení s
externím zabezpečovacím systémem přes vstupy a
výstupy.
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Wiegand

Wiegand

Czech_ACT-system-choice-flyer-2019.indd 1

1030e

Mullion

Wiegand

1040e

Wiegand

1050e

00XXXXXXXX

DESFire EV2:
13,56 MHz

Cloudový dveřní ovladač
pro jedny dveře s dvěma
možnostmi napájení,
2 A nebo PoE Ultra

ACT365 ACU:

LAN

000XXXXXXX

EXIT

PRESS TO

ACT365-ACU

MIFARE Classic:
13,56 MHz

• Rozhraní pro koncové uživatele
• Rozhraní pro instalační techniky
• Zabezpečená
• Přívětivé uživatelské rozhraní
• Jednoduchá
• Intuitivní
• Účinná
• Bohatá na funkce

Čtečky karet a přihlašovací rozhraní:

• Automatické zálohy
• Kompatibilita s GSM modulem
• Hlášení událostí a alarmů

v jednom jednotném rozhraní

• Neomezený počet míst a dveří
• Správa videa a kontrola vstupu

odkudkoli a kdykoli

• Vzdálený přístup

Webová aplikace ACT365 je:

RFID:
125 kHz

vanderbiltindustries.com

ACT365-VCU

Cloudový ovladač pro
4 kamery s pevným
diskem 1 TB

ACT365 VCU:

přesnou polohu a trasu k
zákazníkovi

Instalace cloudových
systémů v průměru
zabere o 35 % méně
času než instalace
tradičních systémů.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...?

EKV

velmi intuitivní a jednoduché rozhraní nevyžadující žádné konkrétní školení

• Technologický rozvoj – Do našeho odvětví dorazil cloud a je jeho budoucností
• Snížení objemu skladových zásob – ACT365 vyžaduje skladování velmi malého množství produktů (ke správě
kontroly vstupu a videa jsou vyžadovány pouze 2 ovladače)
• Snadná specifikace – ACT365 lze velmi snadno specifikovat a nacenit (jeden ovladač ACT365ACU na jedny
dveře a jeden ovladač ACT365VCU až pro 4 kamery)
• Odlišení produktu – ACT365 se na trhu odlišuje od ostatních. Jde o jedinečné řešení na trhu – nabízí něco
jiného!
• Konkurenceschopná cena – ACT365 zaručuje slušné marže při prodeji hardwaru (hardware ACT365ACU a VCU
má ceny, které při srovnání s konkurencí obstojí)
• Další příjmy – ACT365 přináší opakované příjmy. Nevyděláváte pouze na prodeji hardwaru – získáváte také slevu
na opakované poplatky za ACT365
• Úspora nákladů – Není potřeba žádná technická podpora. Žádné SQL, žádná počítačová aplikace,

Kdy vybrat cloudové řešení:

Microsoft Azure Cloud

• iOS a Android
• Seznam všech zákazníků,
abecedně nebo geograficky
• Zobrazení a správa
míst zákazníků
• Přidávání a aktivace hardwaru
z aplikace
• Integrace s Google Maps přináší

Aplikace pro chytré
telefony ACT365:

02/03/2021 16:23:06

Přístupové systémy

Přehled výhod:

spravovat Váš bezpečnostní systém odkudkoli a kdykoli.

ACT365 je kompletní cloudové řešení pro kontrolu vstupu a správu videa, které vám umožňuje

Řešení pro kontrolu vstupu
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Salto KS

Bezdrátové kliky a elektronické vložky pro místa, kde nemůžete použít kabeláž,
ale i klasické nástěnné čtečky pro dveře, které mají být ovládány kontaktem.
To je Salto KS, s kompletní správou přes cloud (z web. prohlížeče) a z aplikace
na mobilu.

EKV

Přístupové systémy

Řešení pro kontrolu vstupu

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Salto KS využijete všude tam, kde uvítáte uživatelsky velmi příjemnou správu i možnost ovládat svůj systém naprosto odkudkoliv, kde
právě jste - díky cloudovému přístupu a mobilní aplikaci. Firmy, pobočkové sítě, menší (i bezobslužná) ubytovací zařízení apod. - ideální
aplikace pro Salto KS. Uživatelé i správci mohou dveře otevírat na dálku, přímo z telefonu, dále používat místo fyzických karty virtuální v
mobilu nebo třeba pro první přístup využít na dálku přiřazených PIN kódů (např. do penzionu bez recepce, na sportoviště...)

Bezdrátový e-cylindr NEO pro systém
Salto KS, s BLE
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Salto KS centrální (IQ) jednotka,
Ethernet + Wifi

NBE2130S25CSBD

IQ22W2EUKS

Modelový bezdrátový e-cylindr (provedení NEO) pro systém Salto KS. Obsahuje bezkontaktní čtečku s podporou BLE a načítáním virtuálních karet
z telefonu, dále bezdrátovou komunikační část i mechanickou zámkovou
vložku. Pro konkrétní dveře je potřeba objednat
odpovídající provedení zámku!

IQ - Centrální jednotka systému Salto
KS, komunikuje s až 16 bezdrátovými zámky (v podobě štítového kování nebo e-cylindru nebo nástěnné čtečky). Komunikační dosah lze
prodloužit pomocí až 6 opakovačů.
Automatické spojení s cloudem přes Ethernet nebo
Wifi, zcela bez nastavování. V dodávce EU napájecí
adaptér a montážní příslušenství.

Nástěnná čtečka pro systém Salto KS,
úzká, černá

XS4 One, BIOCOTE, černá čtečka, L
klika

WRDB0M4BY

EB752L85BCB38

Úzká nástěnná čtečka pro systém
Salto KS v černé barvě. Pro ovládání
posuvných dveří, bran apod. - všude,
kde nemůžete využít elektronickou
kliku nebo elektronickou zámkovou
vložku. Vyžaduje připojení k jednotce
CU41WYEU pro bezdrátovou komunikaci s centrální
(IQ) jednotkou. Podpora načítání jak fyzických, tak i
virtuálních karet z mobilu.

Elektronická klika XS4 One se štítem,
pro systémy Salto (KS) pro bezproblémové zajištění přístupu přes klasické typy dveří. Antibakteriální povrchová úprava Biocote, černá čtečka,
klika „L”. Podporuje načítání jak fyzických, tak i virtuálních karet z mobilu.
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Mobilní aplikace
Salto KS

Max. 16

Teoreticky neomezeně

Teoreticky neomezeně

DVEŘÍ NA 1 IQ JEDNOTKU

POČET SYSTÉMŮ

DVEŘÍ CELKEM

KAPACITY SYSTÉMU

Webový prohlížeč
(Web. klient Salto KS)

2G - 4G
(GSM)
nebo WiFi

12 VSS

EKV

Jednotný design všech
provedení zámků / čteček
(bílá nebo černá barva)

Komunikační
jednotka pro
nástěnnou
čtečku

IQ JEDNOTKA
(Ethernet / PoE)

Nástěnná
čtečka

Inter net

(provozuje výrobce)

Salto KS Servery

XS4 Mini

LAN

2G-4G (GSM)

NEO
Cylinder

IQ JEDNOTKA
(WiFi)

12 VSS

Cca 10 m

LOKALITA 2

U všech zámků možnost využití
telefonu místo karty / tagu

IQ JEDNOTKA
(GSM model)

LOKALITA 1

XS4 One

NEO
Cylinder

Přístupové systémy

SCHÉMA CLOUDOVÉHO PŘÍSTUP. SYSTÉMU SALTO KS

Řešení pro kontrolu vstupu

E-279

SmartGate (PAL El.Systems)

Unikátní řešení izraelského výrobce s extrémně jednoduchou instalací i nastavením. Primárně pro řízení vjezdů do garáží a na parkoviště, ale využijete jej
třeba i pro vstupy do budov. Přístupovým prvkem je váš telefon, ale SmartGate
si poradí i s kartami.

EKV

Přístupové systémy

Řešení pro kontrolu vstupu

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Otevírání prozvoněním. Nebo ťuknutím na ikonku dveří v aplikaci na smartphonu. Nebo dálkovým ovladačem. Nebo vaší stávající bezkontaktní kartou (u modelu SG314). To vše v libovolné kombinaci, jak jen bude vaše konkrétní instalace vyžadovat. Potřebujete zajistit
odjzed bez identifikace a pro uživatele co nejjednodušeji? Využijte bezdrátový vozovkový detektor - elegantní náhradu zemní smyčky,
ale kompletně bez drátů a bez jakéhokoliv řezání asfaltu. A správu máte díky cloudu dostupnou odkudkoliv - přes webový prohížeč i
přes mobilní aplikaci. Malá krabička, ale s obrovským potenciálem využití.

SmartGate Bluetooth přístupový
modul pro 1 dveře
SG-BT10

Modul přístupu pro 1 dveře přes
mobilní telefon (Bluetooth rozhraní).
Extrémně jednoduché přidání do systému a zprovoznění; nastavování přes
mobilní aplikaci a/nebo přes web
- přehledná centralizovaná správa i
většího počtu modulů přes webový portál v češtině.

Bezdrátový silniční detektor vozidel
VD900-433

Detektor určený k upevnění na vozovku pro detekci vozidel a k automatickému otevření výjezdového místa.
Vyžaduje jako příjímač SmartGate
modul s bezdrátovou (wireless) částí,
např. SG314GI-WR. Bateriové napájení - zcela bez pokládání kabeláže, stačí jen upevnit
pomocí vrutů na vozovku (ideální náhrada indukční
zemní smyčky).
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SmartGate přístupový modul
(4G+GSM+Wireless+ Bezkont.
čtečka) pro bránu / závoru
SG314GI-WR

Modul přístupu pro 1 bránu/závoru
podporující i libovolnou externí bezkontakní čtečku s rozhraním Wiegand
26b. Otevření: 1) aplikací v mobilním
telefonu, 2) prozvoněním nastaveného tel. čísla z autorizovaného
telefonu, 3) kartou načtenou na připojené čtečce,
4) dálkovým ovladačem, 5) bezdrátovým vozovkovým detektorem automobilů. Extrémně jednoduché přidání do systému a zprovoznění; nastavování
přes web. Přehledná centralizovaná správa i většího
počtu modulů přes webový portál v češtině.

PAL Electronics Systems

Smartgate - jednoduché ovládání bran a závor

Česká republika: TEL.: +420 543 558 100 l EMAIL: obchod.cz@adiglobal.com l www.adiglobal.cz
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• mobilní aplikace na telefonu
• webového portálu (cloud)

Správa / ovládání systému z:

Smartphone

do cca 10 m (Bluetooth)

Otevření přes Bluetooth
(SG-BT10)

[vyžaduje
SIM]

VD900-433

SG-POLY-4

Libovolný
telefon

Dálkový ovladač [pro
ovládání až 4 zařízení]

Smartphone

EKV

• mobilní aplikace na telefonu
• webového portálu (cloud)

Správa / ovládání systému z:

Bezdrátový detektor
vozidel [na vozovku,
nahrazuje ind. smyčku]

GSM (2G/3G síť)

neomezeně (GSM volání / data)

Otevření prozvoněním / z aplikace / bezdrátovými prvky
(SG303GB-WR)

BEZKONT. ČTEČKA

[vyžaduje
SIM]

SG-POLY-4

• mobilní aplikace na telefonu
• webového portálu (cloud)

Správa / ovládání systému z:

VD900-433

GSM (2G/4G síť)

NAVÍC PŘIPOJENÍ LIBOVOLNÉ ČTEČKY (PŘES

MOŽNOSTI JAKO U SG303GB-WR (PRO 1 BRÁNU) +
W IEGAND)

Otevření prozvoněním / z aplikace / bezdr.
prvky / kartou (SG314GI-WR)

Přístupové systémy

PŘÍSTUPOVÉ MODULY SMARTGATE (PAL ELECTRONICS SYSTEMS)

Řešení pro kontrolu vstupu
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Čtečky virtuálních karet v mobilu
Signo (HID)

Řešení vhodné pro instalace s požadavky na centralizovanou správu všech
virtuálních karet přes cloudový portál (nebo přes API rozhraní). Rozsáhlé
možnosti použití, včetně dálkového řízení, kdo může čtečky konfigurovat
pomocí mobilního telefonu.

EKV

Přístupové systémy

Čtečky a identifikační zařízení

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Virtuální karty do mobilů uživatelů vystavujete a posíláte na libovolnou vzdálenost „vzduchem“, pomocí e-mailů (nebo předáním kódu
jiným kanálem). Čtečky můžete nastavit jak na klasický krátkodosahový režim čtení telefonu - přiložením, tak i na dlouhý dosah v řádu
jednotek metrů - pomocí gesta na telefonu. A konfiguraci čteček v instalaci zvládne technik také jenom mobilem - klidně mu pošlete
potřebné nastavení přímo ze své aplikace na telefonu a za pár minut má hotovo. Čtečky Signo navíc podporují čtení celé řady technologií fyzických karet. Migrace klasických karet na virtuální tak může probíhat postupně a dlouhodobě.

Čtečka Signo 40, široká, Stand.profil
(iCLASS/SEOS/SIO/CSN/Prox/BT),
pigtail

Čtečka Signo 20, úzká, Smart profil
(iCLASS/SEOS/SIO/BT), pigtail
Signo 20 SMA

Signo 40 STD

Úzké provedení čtečky Signo, Smart
profil - čte karty iCLASS (SE), Seos a
Mifare/DESFire s naprogramovaným
SIO objektem (nečte CSN/UID). Kompatibilní s virtuálními kartami systému HID Mobile Access, načítá je
přes NFC i Bluetooth. Zalitý připojovací kabel (pigtail), výstup Wiegand nebo OSDP.

Čtečka Signo 40, široká s kláves., std.
profil (iCLASS/SEOS/SIO/Prox/BT),
svork.
Signo 40 K STD T

Čtečka Signo 40 s kapacitní dotykovou klávesnicí. Široké provedení,
profil Standard - čte karty iCLASS (SE),
Seos a Mifare/DESFire (se SIO objektem i obecné CSN/UID) a 125 kHz
karty - EM, HID Prox a Indala. Kompatibilní s virtuálními kartami systému HID Mobile
Access, načítá je přes NFC i Bluetooth, připojovací
svorkovnice, výstup Wiegand nebo OSDP.
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Široké provedení čtečky Signo, profil
Standard - čte karty iCLASS (SE), Seos
a Mifare/DESFire (se SIO objektem i
obecné CSN/UID) a 125 kHz karty EM, HID Prox a Indala. Kompatibilní
s virtuálními kartami systému HID
Mobile Access, načítá je přes NFC i Bluetooth. Zalitý
připojovací kabel (pigtail), výstup Wiegand nebo
OSDP.

HID

Virtuální karty HID

Česká republika: TEL.: +420 543 558 100 l EMAIL: obchod.cz@adiglobal.com l www.adiglobal.cz

Představujeme
HID Signo™

EKV

V L A J KOVÁ LO Ď M E Z I ČT E Č K A M I B E Z KO NTA K T N Í C H K A R E T
OD SPOL. HID GLOBAL
Čtečky řady HID Signo pokračují v tradici nejlepšího dostupného čtecího
výkonu kombinovaného s inovativními funkcemi pro maximální bezpečnost.
Každá čtečka Signo je už rovnou připravena i pro čtení virtuálních
identifikátorů z mobilů, umožňuje jednoduchý přechod z rozhraní Wiegand na
OSDP a je snadno začlenitelná do ekosystému HID Origo™.
VÝKON, NA KTERÝ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT
Čtečky HID Signo vám nabídnou vysokou spolehlivost v celé škále typů
instalací, stejně jako řadu funkčních vylepšení pro vyšší efektivitu jejich
používání v organizacích jakékoliv velikosti.
Špičkové čtecí vlastnosti – Ještě lepší výkon při čtení fyzických i virtuálních
karet různých typů.
Spolehlivé i v náročných podmínkách – Nová automatická detekce povrchu
optimalizuje čtecí dosah např. na kovu. A krytí IP65 proti povětrnostním vlivům
je samozřejmostí.
Udržitelnost díky úsporám energie – Nová automatická detekce povrchu
optimalizuje čtecí dosah např. na kovu. A krytí IP65 proti povětrnostním vlivům
je samozřejmostí.

©2021 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights reserved. Part of ASSA ABLOY

HID Signo™
PODPORA ČTENÍ NEJŠIRŠÍHO SPEKTRA TECHNOLOGIÍ
Čtečky HID Signo podporují více než 15 technologií bezkontaktních karet,
včetně Seos®, HID Mobile Access®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2, iCLASS® a
řady dalších.
Tato bezkonkurenční kompatibilita je dále ještě podtržena podporou také
starších karet. Čtečka HID Signo tak může navíc načítat i všechny z níže
uvedených technologií bezkontaktních karet:

•
•
•
•

HID Proximity®
Indala Proximity®
AWID Proximity
125 kHz ID-1

EKV

TATO KOMPATIBILITA VÁM NENABÍZÍ JEN
MOŽNOST ŠIRŠÍHO VÝBĚRU KARET, ALE ZAJISTÍ
VÁM NAVÍC I BEZPROBLÉMOVÝ PŘECHOD NA
MODERNÍ A BEZPEČNÉ ČTECÍ TECHNOLOGIE.
Snadná na instalaci, jednoduchá na správu.
Čtečky HID Signo nainstalujete velmi jednoduše, mimo jiné i díky provedení
pro připojení kabeláže se zapuštěnou svorkovnicí, která nevyžaduje použití
dodatečné instalační podložky. Navíc vám čtečky nabídnou krytí IP65, aniž
byste museli doplňovat speciální těsnění.
I po instalaci můžete čtečky HID Signo snadno upgradovat nebo měnit jejich
nastavení pomocí Bluetooth® nebo OSDP rozhraní.
Jsou plně kompatibilní s mobilní aplikací HID Reader Manager™, která
představuje jednoduchou cestu ke změně nastavení nebo upgradu firmware i
u již namontovaných čteček. Konfiguraci navíc můžete do čteček posílat přes
kontroléry i pomocí OSDP rozhraní.

©2021 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights reserved. Part of ASSA ABLOY

EKV

Stejný systém virtuálních karet jako u řešení Signo, tj. se správou přes cloudový
portál nebo API, jen se čtečkami v provedení iCLASS SE. Ty můžete konfigurovat
jak pomocí mobilní aplikace, tak i klasických konfiguračních karet.

Přístupové systémy

iCLASS SE Bluetooth (HID)

Čtečky a identifikační zařízení

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Distribuce virtuálních karet uživatelům je možná, stejně jako u čteček Signo, na dálku, formou e-mailů nebo zasíláním tzv. zvacích kódů.
Využití telefonu pro identifikaci na straně uživatele je taktéž stejné jako u řady Signo, totožný je i způsob konfigurace čteček pomocí
mobilní aplikace HID Reader Manager; iCLASS SE BT navíc umožňují nastavení i pomocí konfiguračních karet. A samozřejmě můžete
čtečky iCLASS SE BT v instalaci dle potřeb míchat s novými čtečkami Signo. Obě řady vám - dle konkrétního typu - budou číst i stávající
fyzické karty řady technologií a formátů.

Multitechnol.čtečka iCLASS SE
s podporou Mobile Access (vč.
Bluetooth), úzká

Bezkontant.čtečka iCLASS SE
s podporou Mobile Access (vč.
Bluetooth), úzká

iCLASS SE RP10 BT

iCLASS SE R10 BT

Bezkontaktní
multitechnologická
čtečka iClass (i CLASS SE/SR), Mifare,
DESFire, EM a HID Prox karet s podporou SIO objektů. Kompatibilní s
Mobile Access - náhrada karty mobilním telefonem s rozhraním NFC
(čtecí vzdálenost cca 3 cm) a/nebo Bluetooth (čtecí
vzdálenost do 3 m). Základní úzké provedení, velmi
vysoké zabezpečení přenášených dat díky SIO, Wiegand nebo OSDP výstup.

Bezkontaktní čtečka iClass (i iCLASS
SE/SR), Mifare a DESFire karet s podporou SIO objektů. Kompatibilní s
Mobile Access - náhrada karty mobilním telefonem s rozhraním NFC
(čtecí vzdálenost cca 3 cm) a/nebo
Bluetooth (čtecí vzdálenost do 3 m). Základní úzké
provedení, velmi vysoké zabezpečení přenášených
dat díky SIO, Wiegand nebo OSDP výstup.

Multitechnol.čtečka iCLASS SE
s podporou Mobile Access (vč.
Bluetooth), široká
iCLASS SE RP40 BT

Bezkontaktní
multitechnologická
čtečka iClass (i CLASS SE/SR), Mifare, DESFire, EM a HID Prox karet s
podporou SIO objektů. Kompatibilní s Mobile Access - náhrada karty
mobilním telefonem s rozhraním
NFC (čtecí vzdálenost cca 3 cm) a/nebo Bluetooth (čtecí vzdálenost do 3 m). Široké provedení s
delším čtecím dosahem, velmi vysoké zabezpečení
přenášených dat díky SIO, Wiegand nebo OSDP výstup.

HID

Virtuální karty HID

Slovenská republika: Tel.: +421 244 454 660 l EMAIL: obchod.sk@adiglobal.com l www.adiglobal.sk
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Conekt (Farpointe)

Čtečky Conekt pro identifikaci mobilem s velmi jednoduchým modelem distribuce virt. karet - bez nutnosti přístupu ke cloudu nebo
registrace e-mailů. QR kódy pro stažení virt. karty jednoduše pošlete jako pdf nebo předáte v papírové podobě.

EKV

Přístupové systémy

Čtečky a identifikační zařízení

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Ideální např. pro bytové objekty nebo menší firmy, kde nebude ustanovena role správce portálu s virt. kartami - protože tady žádný
portál ani nepotřebujete. Jednorázová platba za virt. karty. Otevřít si jimi dveře pomocí mobilu můžete až na vzdálenost několika metrů.
A pokud máte stávající fyzické karty (Mifare / DESFire), čtečka Conekt je bude číst samozřejmě také. Můžete tak nechat své uživatele
postupně zvolna přejít z karet plastových na virtuální.

Čtečka Conekt, Long-range, čte
virt. karty z mob.telefonu + Mifare/
DESFire

Čtečka Conekt, Presentation, čte
virt. karty z mob.telefonu + Mifare/
DESFire

CSR-35L

CSR-35P

Čtečka virtuálních karet z mobilních
telefonů; mimo ně čte i fyzické karty
Mifare a DESFire. Provedení „Long-range”, umožňující čtení smartphonu ze vzdálenosti až několika metrů.
Virtuální karta je do chytrého telefonu nahrána pomocí naskenování dvou QR kódů
z dodaného certifikátu (CMC-2); certifikát můžete
koncovému uživateli dodat ve fyzické (papírové)
podobě nebo i na dálku ve formátu pdf.

Čtečka virtuálních karet z mobilních
telefonů; mimo ně čte i fyzické karty
Mifare a DESFire. Provedení „Presentation”, vyžadující přiložení telefonu
do blízkosti čtečky (jako u fyzické karty). Virtuální karta je do chytrého telefonu nahrána pomocí naskenování dvou QR kódů
z dodaného certifikátu (CMC-2); certifikát můžete
koncovému uživateli dodat ve fyzické (papírové)
podobě nebo i na dálku ve formátu pdf.

Virtuální karta pro mobilní telefon,
ke čtečkám Conekt (CSR-35x)
CMC-2

Virtuální karta pro mobilní telefon,
využitelná
jako identifikátor ke
čtečkám Conekt (CSR-35x) místo
fyzické karty. Dodává se v podobě
certifikátu (pdf nebo vytisknutý list).
Distribuce uživatelům je podobná
jako u fyzických karet; pdf podobu lze posílat uživatelům i na dálku.
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Farpointe Data

Virtuální karty Farpointe Data
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Systémy kontroly vstupu

Mobilní

řešení identifikace
Typická řešení
A. Hlavní vstup

D

B. Vstup pro zaměstnance
C. Bezpečný vstup do serverovny
D. Vstup do skladu

C

EKV

B

A

Podpora technologií fyzických
karet zahrnuje DESFire® EV1/EV2,
LEGIC a Mifare® Classic.

CONEKT® – Čtečky s podporou virtuálních karet
Conekt kombinuje podporu čtení běžných bezkontaktních smartkaret pracujících na frekvenci 13,56 MHz
s jednoduchostí použití virtuálních ID karet v mobilních telefonech. Propojením podpory klasické radiofrekvenční (RFID) identifikace s Bluetooth (BLE) technologií, navíc za podpory nových komunikačních
rozhraní, např. OSDP, přináší Conekt ideální řešení požadavků současných přístupových systémů. Jako
identifikační prvky tak můžete volně kombinovat bezkontaktní karty s mobilními telefony uživatelů.

Výhody řešení Conekt:

. Bezpečné: Víceúrovňová
autentizace, šifrování AES

. Chránící soukromí: Jednorázová
registrace vyžaduje jen tel. číslo

. Spolehlivé: Podporuje systémy
Apple® a Google Android™

. Pohodlné: Objednávejte a

IDEÁLNÍ PRO:

.
Kanceláře

Školy a kampusy

Nájemní a rezidenční objekty

Zjistěte o přístupových čtečkách Conekt s podporou
mobilních ID od Farpointe Data více.
Naskenujte QR kód - vezme vás přímo na stránky výrobce.

spravujte virtuální karty stejně
jako klasické fyzické karty - bez
registrace webového portálu
nebo poplatků za licence!
Univerzální: Podporuje běžné
i zákaznické formáty, k dispozici
jsou modely s podporou jak běžných
smartcard (13,56 MHz), tak i
proximitních (125 kHz) karet

Krypto K2/K3 (CDVI)

Čtečky řady Krypto - ideální souputník kontrolérů A22K ze stejnojmenné
řady od CDVI. Několik režimů pro autorizaci uživatele mobilním telefonem
pro otevření dveří a velmi jednoduchý způsob distribuce virt. karet - bez
cloudu a registrace e-mailů.

EKV

Přístupové systémy

Čtečky a identifikační zařízení

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Virtuální karty Mobile-Pass přenesete do kontroléru A22K jednoduchým načtením „nabíjecí“ karty na čtečce. A do telefonů uživatelů
potom přiložením telefonu k takové čtečce. Nebo dálkově SMSkou. Nebo e-mailem - jak vám to jen vyhovuje. Načtení virt. karty pro průchod nabízí hned 5 režimů ověření uživatele (biometrikou, hlasový pokyn, potvrzení na LCD telefonu, prosté přiložení telefonu ke čtečce
nebo zcela automatický / handsfree režim). Ideální řešení např. pro menší kancelářské nebo rezidenční aplikace pro řízení přístupu.

Čtečka karet DESFire EV2, NFC a
mobil. Bluetooth identifikátorů,
černá
K2

Čtečka karet a tagů Mifare / DESFire EV2 se zabezpečenými údaji (ale
může po rekonfiguraci číst i standardní CSN/UID z karet), dále NFC
tagů a virtuálních karet v mobilech
přenášených přes Bluetooth rozhraní
(systém MobilePass). Komunikace s kontrolérem
A22K přes zabezpečené rozhraní RS-485.
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Čtečka karet DESFire EV2, NFC
a mobil. Bluetooth identif., s
klávesnicí, černá
K3

Čtečka karet a tagů Mifare / DESFire EV2 se zabezpečenými údaji (ale
může po rekonfiguraci číst i standardní CSN/UID z karet), dále NFC
tagů a virtuálních karet v mobilech
přenášených přes Bluetooth rozhraní
(systém MobilePass), včetně dotykové klávesnice.
Komunikace s kontrolérem A22K přes zabezpečené
rozhraní RS-485.
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EKV

Kombinace jednoduchosti
& vysoké bezpečnosti

Krypto Mobile-PASS je perfektním řešením pro všechny uživatele, kteří
chtějí používat svůj telefon jako přístupovou kartu. Jednoduše si zdarma
stáhněte aplikaci ATRIUM BT z obchodu Apple Store nebo Google Play.
Ve spojení s našimi kontroléry Atrium a Bluetooth čtečkami z řady
KRYPTO nabízí toto řešení mobilní identifikace neprůstřelnou
bezpečnost při zachování maximálního pohodlí používání. Krypto
Mobile-PASS - kombinace jednoduchosti a vysoké bezpečnosti.

K2

K3

w w w. cdvigroup. com

Čtečky standardních karet
iCLASS (HID)

Klasická a velmi rozšířená řada čteček kompatibilních s kartami iCLASS,
iCLASS SE, Seos, Mifare nebo DESFire. V případě čteček multiCLASS jsou
navíc podporovány i nízkofrekvenční technologie - EM, HID Prox nebo Indala.

EKV

Přístupové systémy

Čtečky a identifikační zařízení

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Připojení ke kontorléru přes zalitý kabel nebo svorkovnici, možnost nastavit na čtečkách hromadu parametrů pomocí konfiguračních
karet. Včetně např. uživatelského nastavení barev LED čtečky nebo toho, které technologie mají být z hlediska čtení zakázány, pokud
by představovaly bezpečnostní riziko.

Bezkontant.čtečka (podpora SIO)
iCLASS/Mifare/DESFire, úzká
iCLASS SE R10

iCLASS SE RP10

Bezkontaktní čtečka Seos, iClass, Mifare a DESFire karet s podporou SIO
objektů (dle konfigurace může číst
iCLASS a/nebo iCLASS SE), základní
úzké provedení. Velmi vysoké zabezpečení přenášených dat díky SIO,
Wiegand výstup.

Bezkontaktní čtečka iCLASS SE pro
vestavbu do el.inst.krabice, s dekor.
krytem
iCLASS SE Decor R95A

Bezkontaktní čtečka iCLASS SE pro
vestavbu do elektroinstalační krabice,
s dekorativním čelním krytem (design
Legrand). Podporuje stejné technologie karet jako ostatní čtečky iCLASS
SE; s volitelným Bluetooth modulem
může navíc načítat i virt. karty z mobilů.
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Bezkontaktní multitechnol.čtečka
(podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz,
úzká
Bezkontaktní čtečka Seos, iClass, Mifare a DESFire karet s podporou SIO
objektů (dle konfigurace může číst
iCLASS a/nebo iCLASS SE), plus Prox
karet (HID Prox + EM); základní úzké
provedení. Velmi vysoké zabezpečení
přenášených dat díky SIO, Wiegand výstup.

Bezkontakt.čtečka (podpora SIO)
iCLASS/ Mifare/DESFire, s klávesnicí
iCLASS SE RK40

Bezkontaktní čtečka Seos, iClass, Mifare a DESFire karet s podporou SIO
objektů (dle konfigurace může číst iCLASS a/nebo iCLASS SE), s klávesnicí
s kovovými tlačítky. Velmi vysoké zabezpečení přenášených dat díky SIO,
Wiegand výstup.

Česká republika: TEL.: +420 543 558 100 l EMAIL: obchod.cz@adiglobal.com l www.adiglobal.cz

EKV

Čtečky karet DESFire a Mifare, nabízející velmi vysoké zabezpečení čtených
dat a s unikátním, uživatelsky nastavitelným vícebarevným světelným rámečkem LightRing, který indikuje různé stavy přístup. místa. Snadná instalace s dlouhým zalitým kabelem.

Přístupové systémy

Čtečky LuminAXS (Honeywell)

Čtečky a identifikační zařízení

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Čtyři verze čteček pro přesné přizpůsobení funkčním potřebám konkrétního místa, včetně např. možnosti pohodlného ovládání zabezpečovacího systému tlačítky na čtečce nebo blokace prvního přístupu kartou ve stavu zastřežení. Čtečky můžete nastavit na různé
režimy čtení (běžné CSN/UID z karet Mifare/DESFire nebo zabezpečené čtení karet ODPEV/ODKEV, různé formáty výstupu apod.)

Čtečka LuminAXS MifareD s Wiegand
rozhraním, LightRing, bez tlačítek

Čtečka LuminAXS MifareD s Wiegand
rozhraním, LightRing, 2 tlačítka

LU4500BHONA

LU4502BHONA

Čtečka LuminAXS (pro karty Mifare
a DESFire EVx) s Wiegand rozhraním,
vícebarevný světelný rámeček (LightRing), bez tlačítek. LightRing
lze nastavit na libovolnou klidovou
barvu, navíc efektním a vizuálně výrazným způsobem indikuje stavy čtečky nebo externího systému (EKV nebo PZTS). Čte karty a přívěsky
DESFire EV2 se zabezpečeným ID číslem (ODPEV28N38 a ODKEV28N38) nebo volitelně sériové
číslo (CSN) z libovolných karet Mifare a DESFire.

Čtečka LuminAXS (pro karty Mifare
a DESFire EVx) s Wiegand rozhraním,
vícebarevný světelný rámeček (LightRing), 2 tlačítka - pro zastřežení
a odstřežení. Čte karty a přívěsky DESFire EV2 se zabezpečeným ID číslem
(ODPEV28N38 a ODKEV28N38) nebo volitelně
sériové číslo (CSN) z libovolných karet Mifare a DESFire. Stisk tlačítka pro zastřežení zajistí opakované
poslání čísla jednou načtené karty (simulace opakovaného přiložení karty pro spuštění zastřežení).

Čtečka LuminAXS MifareD s Wiegand
rozhraním, LightRing, 16 tlačítek
LU4516BHONA

Čtečka LuminAXS (pro karty Mifare
a DESFire EVx) s Wiegand rozhraním,
vícebarevný světelný rámeček (LightRing), plná klávesnice se 16
tlačítky - pro zadávání PINu, zastřežení a odstřežení, spouštění funkcí apod. Čte karty a přívěsky DESFire EV2 se zabezpečeným ID číslem (ODPEV28N38 a ODKEV28N38)
nebo volitelně sériové číslo (CSN) z libovolných
karet Mifare a DESFire. Stisk tlačítka pro zastřežení
zajistí opakované poslání čísla jednou načtené karty (simulace opakovaného přiložení karty pro spuštění zastřežení).

Slovenská republika: Tel.: +421 244 454 660 l EMAIL: obchod.sk@adiglobal.com l www.adiglobal.sk
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PRODUKTOVÉ INTRO

Vy tak šetříte vodiče v kabeláži ke čtečce a nemusíte se
starat o to, zda použitý kontrolér sám umí signalizovat
neplatné karty.

www.adiglobal.cz

Přístupové systémy

+

/

DRUHÉ NAČTENÍ KARTY VE STAVU ZASTŘEŽENÍ ČÍSLO KARTY JE JIŽ ODESLÁNO, UŽIVATEL MŮŽE
VSTOUPIT (POKUD MÁ OPRÁVNĚNÍ)

ZASTŘEŽENÍ = ON

=

=

ZASTŘEŽENÍ = ON

YouTube : ADI Global CZ

Tento režim můžete využít s libovolnou ústřednou PZTS,
pokud nabízí možnost signalizace zastřežení výstupem.

Stav odstřežení: I přechod do stavu vypnutého střežení
čtečka krátce signalizuje žlutou LED a bzučákem. V tomto
režimu posílá na svůj výstup každé čtení karty.

Stav zastřežení: V okamžiku zastřežení oblasti bude
čtečka svým bzučákem a žlutou LED uživatelům krátce
indikovat přechod do tohoto stavu. A jakmile dojde k
načtení karty, dá čtečka opět žlutou LED a bzučákem
uživateli najevo, že je zastřeženo. Navíc čtení karty
nepropustí na svůj výstup - uživatel tak nevstupuje
nevědomky do zastřežené oblasti a má možnost střežení
nejprve korektně vypnout. Teprve druhé opakované čtení
karty už čtečka na svůj výstup posílá - má za to, že uživatel
opravdu vstoupit chce.

PZTS (poplachový systém) můžete se čtečkou LuminAXS
propojit pomocí jejího „Intrusion“ vodiče. Ten bude čtečce
říkat, zda je poplachový systém zastřežen nebo ne.

Podporované typy: Všechny modely LuminAXS

C: „INTRUSION“ REŽIM - SIGNALIZACE STAVU
ZASTŘEŽENÍ EXTERNÍHO PZTS

2.

1.

PRVNÍ NAČTENÍ KARTY VE STAVU ZASTŘEŽENÍ ČÍSLO KARTY NENÍ ZE ČTEČKY POSLÁNO, ČTEČKA
SIGNALIZUJE ZASTŘEŽENÍ, UŽIVATEL NEVSTOUPÍ

LU45BHONA / LU4500(02/16)BHONA

LinkedIn : ADI Global

„Out of the box“ řešení: Karty jsou naprogramované
z výroby a mají na sobě ID čísla natištěná. Ta jdou navíc
v řadě - snadno tak karty zadáte do systému.

V bezpečnostních instalacích ale můžete čtečku ponechat
ve výchozím bezpečnostním nastavení - pak čte ID čísla
karet (ODPEV28N38) nebo přívěsků (ODKEV28N38)
uložená v zabezpečené aplikační oblasti karty. Nemusíte
o bezpečnostních funkcích karet DESFire EV2 vědět vůbec
nic, nemusíte tyto karty nijak konfigurovat a přesto můžete
využívat jedno z nejvyšších zabezpečení v současném
kartovém světě.

U běžných instalací bez nároků na vysoké zabezpečení
můžete využívat libovolné karty Mifare nebo DESFire.
Čtečka z nich pak čte běžné sériové číslo (CSN), a to buď
ve formátu 32 bitů nebo 56 bitů. Výstup tak můžete
přizpůsobit možnostem přístupového kontroléru nebo
PZTS ústředny - jednoduše pomocí programátoru
LU45USBCONF kdykoliv v instalaci. Nebo si nastavení
této volby nechte udělat od ADI před dodávkou čtečky.

Přístupové kontroléry běžně mívají výstup pro řízení jen
zelené LED na čtečce - jako indikaci platné / oprávněné
karty a uvolnění zámku. LuminAXS čtečky vám ovšem i
s těmito kontroléry budou hlásit po neplatné kartě
„červenou“.

Pokud po načtení karty nedostane čtečka od kontroléru
potvrzení o uvolnění zámku v podobě aktivace vodiče pro
zelenou LED, sama po cca 1 sekundě od načtení rozsvítí
červený indikátor. U typu LU45BHONA v podobě běžné
LED na těle čtečky, u ostatních modelů navíc i výraznou
změnou barvy LightRingu - světelného obrysového
rámečku.

Podporované typy: Všechny modely LuminAXS

Podporované typy: Všechny modely LuminAXS

38 b

ČTENÍ ZABEZPEČENÉHO ID Z KARTY
DESFIRE EV2 (ODPEV28N38)

B: ČTENÍ BĚŽNÝCH KARET (CSN) VS. VYSOCE
ZABEZPEČENÝCH („APLIKAČNÍ ČTENÍ“)

BÍLÁ = KARTA NAČTENA ČERVENÁ = NEPLATNÁ

=

ID karty

NENÍ POTŘEBA DALŠÍ
VODIČ PRO ŘÍZENÍ
ČERVENÉ LED

32 b nebo
56 b

ČTENÍ BĚŽNÉHO CSN Z LIBOVOLNÉ KARTY
MIFARE / DESFIRE

A: SIGNALIZACE NAČTENÍ NEOPRÁVNĚNÉ KARTY

KARTA JE NEPLATNÁ ČERVENOU LED
AKTIVUJE SAMA ČTEČKA
PO PRODLEVĚ

Vodič pro řízení
zelené LED

BÍLÁ = KARTA NAČTENA ZELENÁ = PLATNÁ KARTA

=

KARTA JE PLATNÁ ZELENÁ LED AKTIVOVÁNA
AŽ PO POTVRZENÍ OD
ID karty
KONTROLÉRU

PŘÍKLADY POUŽITÍ

EKV

Čtečky a identifikační zařízení

Česká republika: TEL.: +420 543 558 100 l EMAIL: obchod.cz@adiglobal.com l www.adiglobal.cz

EKV

Čtečky se 125 kHz technologií Pyramid a HID Prox - s nejlepším poměrem dosah/cena, jakou vám můžeme nabídnout. Pokud potřebujete přístup i přes PINy, čekají na vás čtečky P-6xx s dotykovými kapacitními tlačítky a krásným modrým podsvícením kláves.

Přístupové systémy

Pyramid (Farpointe)

Čtečky a identifikační zařízení

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Až 23 cm čtecího dosahu s běžnou pasivní kartou a čtečkou standardních rozměrů. Nebo až 50cm dosah se čtečkou větších rozměrů,
např. pro vjezdy na parkoviště. Dále šifrovaný přenos karta-čtečka, režim nízkého proudového odběru nebo konfigurovatelnost kartami
přímo v instalaci - to vše vám Pyramid dokáže nabídnout. A k tomu i kompatibilita s populárními kartami HID Prox. Pokud budete chtít
využít přímo nativní karty Pyramid, máte na výběr několik jejich provedení - tenká i silná (clamshell) karta nebo přívěškový tag. Čtečky
Pyramid vám díky vnitřnímu RFID čipu dokonce při přiložení načtou i dálkový ovladač z řady Ranger.

Bezkontaktní čtečka Pyramid+HID
Prox, miniaturní, dosah až 14 cm

Bezkontaktní čtečka Pyramid+HID
Prox, dosah až 23 cm

P-300

P-500

Bezkontaktní čtečka karet Pyramid
a HID Prox, čtecí dosah až 14 cm (s
kartou PSC-1), šifrovaný přenos karta-čtečka MAXSecure, režim nízkého
odběru fleaPower, kompatibilita s
RFID čipy ve vysílači Ranger WRT-4,
béžový a černý kryt v dodávce.

Bezkontaktní čtečka karet Pyramid
a HID Prox, čtecí dosah až 23 cm (s
kartou PSC-1), šifrovaný přenos karta-čtečka MAXSecure, režim nízkého
odběru fleaPower, kompatibilita s
RFID čipy ve vysílači Ranger WRT-4,
béžový a černý kryt v dodávce.

Bezkontaktní čtečka Pyramid+HID
Prox s podsvícenou kapacitní
klávesnicí, úzká
P-620

Bezkontaktní čtečka karet Pyramid
a HID Prox s dotekovou kapacitní
klávesnicí v úzkém těle. Atraktivní
indigo podsvícení, čtecí dosah až 13
cm, šifrovaný přenos karta-čtečka
MAXSecure, režim nízkého odběru
fleaPower, kompatibilita s RFID čipy ve vysílači Ranger WRT-4.

Bezkontaktní čtečka Pyramid+HID
Prox s podsvícenou kapacitní
klávesnicí
P-640

Bezkontaktní čtečka karet Pyramid a
HID Prox s dotekovou kapacitní klávesnicí. Líbivé indigo podsvícení, čtecí
dosah 17 cm, šifrovaný přenos karta-čtečka MAXSecure, režim nízkého
odběru fleaPower, kompatibilita s
RFID čipy ve vysílači Ranger WRT-4.

Slovenská republika: Tel.: +421 244 454 660 l EMAIL: obchod.sk@adiglobal.com l www.adiglobal.sk
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Systémy kontroly vstupu

Proximitní

řešení identifikace
Typické zapojení

C
A . VSTUP: Čtečka
1

vyčítá ID čísla karet a
posílá je pro vyhodnocení
do návazného kontroléru

A2. ODCHOD: Odchodové
tlačítko posílá signál
požadavku na odchod
do kontroléru

D

A2
B

IT

EX

B. Kontrolér ověří číslo
karty a pokud je platné,
uvolní dveřní zámek

C. Snímač stavu dveří
posílá do kontroléru

EKV

informaci o jejich
otevření

A1

D. Data o událostech
odeslána z kontroléru
do přístupového
softwaru pro uložení a
vytváření reportů

TIP: Pro zvýšení bezpečnosti v proximitních aplikacích
můžete na vstup nainstalovat kombinaci čtečky s klávesnicí
– zachováte rychlost čtení i čtecí dosah a přidáte ochranu
dvouprvkovou autentizací.

Čtečky a karty řady Pyramid Proximity®
Řada čteček Pyramid Proximity je celosvětově osvědčeným bezpečnostním standardem čteček pro čtení
125kHz proximitních karet. S funkcemi postavenými na vyladěné bezkontaktní radiofrekvenční identifikaci
(RFID) představují čtečky řady Pyramid ideálního společníka pro široké spektrum přístupových systémů.
Modely Pyramid nabízejí inovativní funkce, které najdete jen u Farpointe Data – jako je např. šifrování
přenášených dat z karty do čtečky MAXSecure™ nebo režim fleaPower™, který výrazně snižuje proudový
odběr čteček.

Výhody čteček Pyramid:

. Úžasně pohodlné: Dlouhý čtecí

.
.

IDEÁLNÍ PRO:

dosah a okamžitá odezva
Snadná montáž: Instalace na
většinu povrchů - včetně kovových;
v podstatě kamkoliv
Flexibilní: Podporují řadu
protokolů karet

. Univerzální: Podporují

běžně používaná kom. rozhraní

. Odolné: Zalité provedení s IP67
.
Komerční objekty

Vzdělávací zařízení

Zdravotnická zařízení

Zjistěte o proximitních přístupových čtečkách
Pyramid od Farpointe Data více.
Naskenujte QR kód - vezme vás přímo na stránky výrobce.

zajišťuje ochranu před vlivy okolí
i pokusy o sabotáž
Záruka: Všechny čtečky jsou kryty
doživotní zárukou spol. Farpointe

Čtečky a identifikační zařízení

EKV

Špičkové čtečky EM a HID Prox karet finského výrobce, které snesou i tuhou skandinávskou zimu. Několik verzí fyzického provedení, včetně modelu s kapacitní klávesnicí a možnost změnit takřka libovolné parametry na
čtečce pomocí sériového rozhraní RS-232.

Přístupové systémy

Idesco

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Čtečka EM / HID Prox karet, úzké
provedení

Čtečka EM / HID Prox karet, Slim
provedení

A7H

A7H Slim

Bezkontaktní čtečka EM (volitelně i
HID Prox) karet v úzkém provedení,
výstup Wiegand (typ. 32 bitů) + RS232. 3-barevná LED, externě ovladatelný bzučák.

Čtečka EM/HID Prox karet, Slim provedení. Změna konfigurace možná
i přímo v instalaci (přes rozhraní RS232), výstup Wiegand i RS-232.

Čtečka EM / HID Prox karet, úzké
provedení s klávesnicí

Čtečka EM + HID Prox karet, PCB bez
krytu

A7HPIN

A7H PCB

Bezkontaktní čtečka EM (volitelně i
HID Prox) karet v úzkém provedení
s vestavěnou kapacitní klávesnicí,
výstup Wiegand (typ. 32 bitů / 8 bit
burst) + RS-232. 3-barevná LED, externě ovladatelný bzučák.

Čtečka EM + HID Prox karet, jen PCB
bez krytu, vhodná např. pro vestavbu do zařízení třetích stran. Možnost
konfigurace přes RS-232 rozhraní.

Slovenská republika: Tel.: +421 244 454 660 l EMAIL: obchod.sk@adiglobal.com l www.adiglobal.sk
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Mifare +
DESFire (EVx) +
iCLASS (SE)
Seos / Seos Essent.
Virt. karty (mobil)

Výstup

Speciální funkce

Wiegand
Clock&Data
RS-232
OSDP (RS-485)
USB

d esignové pod světlení

režim nízkého od běru
šifrování karta-čtečka
vodič HOLD

●

○

●

○

●
●
○

●

15 cm

●
●

●

●

○

●
○

●
●
●
○

○

51 cm

●

●
●

P-900

13 cm

●

●
●

P-620 /
640

Prox (125 kHz)

●

○

●
●
○

●
●
○

●

23 cm

14 cm

●

●
●

●
●

P-530

(BLE)

Smart +
Mobile

○

○

●

○

●

4 cm

●

●●
●

CSR-35L
(P)

● (STD)
● (STD)

Signo 40

SEOS/SMA/
STD

● (STD)
● (STD)

SEOS/SMA/
STD

Signo 40 K

●

●

●

○

●
●

○

●

●

10 cm

●

○

●

○

●
●

●

10 cm

●

●

○

○

●
●

●

●

10 cm

● (STD)
● (STD)
● (STD)
●● (STD)
●● (STD)
●● (STD)
●● (STD)
●● (STD)
●● (STD)
● (SMA/STD) ● (SMA/STD) ● (SMA/STD)
● (všechny) ● (všechny) ● (všechny)
●
●
●

● (STD)
● (STD)

SEOS/SMA/
STD

Signo 20 K

●
○

○

●
●

●

10 cm

● (STD)
●● (STD)
●● (STD)
● (SMA/STD)
● (všechny)
●

● (STD)
● (STD)

Signo 20

SEOS/SMA/
STD

Poznámka

Wiegand
Clock&Data
RS-232
OSDP (RS-485)
USB

d esignové pod světlení

šifrování karta-čtečka
vodič HOLD

UHF
Ned ap
Virt. karty (mobil)

CDVI

Pyramid
HID Prox
Indala Prox
Indala Lite
EM (Marine)
Mifare
DESFire
iCLASS (SE)
LEGIC (Ad vant/Prime)
Ranger

●

●

○

●

○

●

●

●

○

●

●

OP95x

●
●

13 cm

●

●

OP9x
HONS

○

●

○

●

12 cm

○

●

CEM603 **

○

●

○

●
●
●

10 cm

○

●

ARK-501

○

●

○

11 cm

●

○

OMR-705+
(unpot.)

Prox (125 kHz)

○

●

○

●

45 cm

○

●

ASR-620
(Lite)

standardní funkce
lze přeprogramovat na tento formát / nastavit tuto funkci

●

○

●

●

●

7,6 cm 9,5 cm

●

OP45
HONS

●

○

●

●

7,5 cm

●

ProxPoint
OP10
Plus
HONS
(Designer)

●

●

●

●

●

●

●

6 cm

●

●

A7H PIN

++

○

●

○

●
●

●

9 cm

●

7 cm

●

●

Moonar
WB

●

●
●
●

4 cm

●

AY-E65B

++

●

○

○

●
●

●

8 cm

Smart

○

○

Smart +
Mobile

●

○

●

○

●

6 cm

●

●
●

A8CD 2.0
MI

●

○

●

○

●

8 cm

●

●
●

A8CL 2.0
(Basic/Slim)

** s krytem B-603/605 vytvoří čtečku ASR-603/605
*** RS-485/422 přes doplňkový komunikační modul

6 cm

●

●

A7H

++

○

●

○

●
●

●

8 cm

●
●●
●●
●
●
*

●
●●
●●
●
●
*
●●
●●
●
●
*

●
● **

iCLASS SE
RP15

**

++

○

●

○

●
●

●

●

12 cm

●
●●
●●
●
●
*

○

●

○

●
●

8 cm

●●
●●
●
●
*

Dlouhodosah.

●
○

●
●

●

36 cm

●●
●●
●
●

RS-422

●

●

●
●
●

●

●
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Přístupové systémy

BLE+NFC Bluetooth Low Energy (4.x; řádově jednotky metrů) / NFC (řád. jednotky cm)
QR kódy Čte QR kódy a čár. kódy z libovolných nosičů, včetně displejů telefonů
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Musí být objednáno s volbou Indala Prox (pak nečte EM /HID)
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Smart (13,56 MHz), volitelně Prox (125 kHz) a Mobile
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iCLASS SE
R15
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iCLASS SE iCLASS
R10
SE RP10

* Všechny čtečky iCLASS SE čtou virt. karty přes rozhraní NFC. Rozhraním Bluetooth (větší vzdálenost + vč. iOS zařízení) pak modely s kódem "BT" v označení.
+ ● = čte z karty jen CSN (UID) ●● = čte i zabezpečená sektorová (pro Mifare), resp. aplikační (pro DESFire Evx) data
BLE+NFC Bluetooth Low Energy (4.x; řádově jednotky metrů) / NFC (řád. jednotky cm)

Max. čtecí dosah
Venkovní provedení
Anti-vandal
Klávesnice

Čtecí technologie

Výstup

Speciální funkce

Max. čtecí dosah (pro fyzické karty)
Venkovní provedení
Anti-vandal
Klávesnice

Čtecí technologie

HID Prox
Indala Prox
Indala Lite
EM (Marine)

Pyramid

P-500

P-300

PŘEHLED PARAMETRŮ BEZKONTAKTNÍCH ČTEČEK

125 kHz

13,56 MHz

125 kHz

13,56 MHz

433
MHz

2,4 868

E-296

GHz MHz

EKV

Čtečky a identifikační zařízení
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433 MHz a UHF čtečky

EKV

Čtečky a identifikační zařízení s dlouhým dosahem (jednotky
metrů a více) pro fyzické identifikační prvky, využitelné hlavně
pro vjezdy na parkoviště, do garáží apod.

Přístupové systémy

Dlouhodosahové čtečky

Čtečky a identifikační zařízení

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Ranger - čtečky pro otevírání míst pomocí dálk. ovladače, dosah až 60 m. uPASS - čtečky bezobslužných prvků (karty, nálepky na sklo
vozu nebo „heavy duty“ tagy na nárazník) s odsahem do cca 4 m. Transit - identifikace aktivními prvky v autě. Díky „boosterům“ umí
přenášet i ID číslo vaší běžné pasivní přístupové karty, ale na vzdálenost až 10 m.

Bezdrátový přijímač, 4x výstup
Wiegand
WRR-44

Bezdrátový přijímač signálů z WRT4, 4 samostatné výstupy Wiegand
26 bitů - ovládání 4 samostatných zařízení (např. 2xvjezdová a
2xvýjezdová závora); nastavitelný
přijímací dosah do cca 61 m. Použití
jako čtečka s velmi dlouhým dosahem - vjezdy
na parkoviště, do garáží, otvírání dveří na velkou
vzdálenost apod.

Dlouhodosahová čtečka aktivních
vozidlových tagů, typ. dosah 10 m
TRANSIT Ultimate

Dlouhodosahová čtečka aktivních vozidlových tagů s celou řadou konfiguračních nastavení (konfigurovatelné
vstupy+výstup); připojení k takřka libovolné technologii. Dosah typ. 10 m.

Dlouhodosahová UHF čtečka řady
uPASS, dosah do 4 m
uPASS Reach

Bezkontaktní UHF čtečka řady uPASS,
primárně pro identifikaci vozidel,
čtecí dosah do 4 m s pasivními tagy,
nálepkami na sklo auta a pasivními
plastovými kartami uPASS. Podporuje prky kompatibilní s ISO 18000 EPC
Gen.2.

Booster syst.TRANSIT pro
bezkontaktní 13,56 MHz karty
TRANSIT Smartcard Booster

Booster systému TRANSIT pro bezkontaktní 13,56 MHz karty. Po vložení
13,56MHz karty (Mifare / iCLASS /
LEGIC, Calypso) umožňuje převod a
vyslání jejího čísla a vlastního čísla
boosteru do čtečky TRANSIT na velkou vzdálenost - identifikace řidiče (vložená karta)
i vozidla (booster).

Slovenská republika: Tel.: +421 244 454 660 l EMAIL: obchod.sk@adiglobal.com l www.adiglobal.sk
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Systémy kontroly vstupu

Dlouhodosahová
řešení identifikace

B

Typická řešení

C

A. Vjezdová brána
B. Vstup pro zaměstnance
C. Poplachový systém objektu
D. Vstup pro návštěvníky

D

A

EKV
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Všesměrový
čtecí dosah až
61 metrů

Ranger® Dlouhodosahové přijímače a vysílače
Ranger je dlouhodosahové RFID řešení spol. Farpointe Data, které přináší mimořádně dlouhý čtecí dosah
– až 61 metrů. Přijímače a vysílače (klíčenky) Ranger pracují na frekvenci 433 MHz a jsou k dispozici v 2i 4-kanálovém provedení. Tím pádem můžete pomocí jediné klíčenky ovládat až 4 různá zařízení nebo
přístupová místa. Protože přijímače Ranger můžete obecně použít jako čtečku pro libovolný přístupový
systém, jde o řešení mimořádně vhodné pro nasazení na vjezdových branách, parkovacích závorách,
vstupních dveřích apod.

Výhody čteček Ranger:

. Bezpečné: Protože není nutná
přímá viditelnost mezi vysílačem a
přijímačem, můžete přijímač umístit
bezpečně uvnitř budovy

. Snadná instalace: Instalace je
stejně snadná jako u běžné čtečky

. Univerzální: Doplňkový bezkont.

IDEÁLNÍ PRO:

čip ve vysílači můžete využít pro
otevření i běžných dveří

. Flexibilní: Nastavitelný přijímací
dosah (u WRR-44) i v instalaci pro
přizpůsobení se požadavkům
konkrétního místa

. Odolné vysílače: S krytím IP67 a
napájené baterií s dlouhou výdrží

Brány

Vjezdové závory

Vstupy do objektů

Zjistěte o dlouhodosahových přístupových
čtečkách Ranger od Farpointe Data více.
Naskenujte QR kód - vezme vás přímo na stránky výrobce.

Čtečky otisků prstů

EKV

Optické snímače, multispektrální senzory i unikátní řešení pro bleskové
bezdotykové snímání více prstů najednou - věříme, že nenajdete projekt,
kam by se některá z těchto technologií nehodila, pokud mají být prostředkem identifikace prsty uživatelů.

Přístupové systémy

Biometrické čtečky a systémy

Čtečky a identifikační zařízení

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Pro běžné (např. kancelářské) prostory a standardní nároky můžete využít některou z řady čteček MA Sigma/Lite s optickými snímači.
Pokud chcete vysokou úspěšnost snímání i v náročných podmínkách - např. u manuálně pracujících uživatelů s poškozenými prsty
- sáhněte po čtečce RB25F s multispektrálním snímačem, který se dokáže podívat i pod povrch kůže. A skutečnou biometrickou lahůdkou je čtečka MorphoWave Compact, která při ryhlém mávnutí rukou nad snímačem bleskově bezkontaktně nasnímá a vyhodnotí
hned 4 prsty najednou.

Biometrická čtečka otisků prstů (4
prsty najednou), bezdotyková

Čtečka otisků prstů s LCD a Mifare/
DESFire čteč.,TCP/IP, IP65, správa i
přes web

MorphoWave Compact

Bezdotyková biometrická čtečka
otisků prstů; při mávnutí ruky nad
snímačem načítá a vyhodnocuje
hned 4 prsty najednou. Vestavěná
čtečka Mifare/DESFire karet pro přístup samotnou kartou nebo kombinací karta+prst(y), správa autonomní - pomocí
dotykového LCD, příp. webového rozhraní- nebo ze
SW MorphoManager.

MA SIGMA LITE PLUS MULTI

Čtečka otisků prstů řady MA Sigma
s dotykovým LCD a vestavěnou
čtečkou Mifare/DESFire karet, i pro
exteriéry (IP65), odolné tělo. Ethernet s napájením přes PoE, Wiegand,
RS-485 a USB. Správa otisků i přes vestavěný webový server nebo centralizovaně ze SW

Biometrická čtečka s multispektr.
snímačem, 1:1 /iCLASS SE) i 1:N
RB25F

Biometrická čtečka otisků prstů s
multispektrálním snímačem, který
si dokáže poradit i s problematickými prsty (suchý nebo naopak vlhký
povrch, drobná povrchová zranění
apod.) Podpora režimu 1:1 (karta+otisk) i režimu 1:N (pouze prst). Rozhraní Wiegand i
OSDP pro připojení k téměř libovolné technologii
kontroly vstupu.

Idemia

Samostatná i kombinovaná řešení biometrické identifikace Idemia

Slovenská republika: Tel.: +421 244 454 660 l EMAIL: obchod.sk@adiglobal.com l www.adiglobal.sk
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Otevřít dveře si pohodlně můžete i díky vyhodnocení obličeje. Ať už s dostupnými čtečkami s běžnými kamerami, nebo
s vyššími modely s integrovaným měřením teploty uživatelů,
případně se špičkovým provedením VisonPass s 3D snímáním
pomocí IR světla.

EKV

R

Přístupové systémy

Čtečky geometrie obličeje

Čtečky a identifikační zařízení

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Nároky běžných instalací vám pohodlně pokryjí čtečky s vyhodnocením obličeje z kamerového obrazu. Tam, kde chcete současně
provádět i kontrolu teploty vcházejících osob (včetně volitelé detekce roušek na obličeji) si vyberte některé z provedení s integrovanými měřicími moduly. A pro místa, kde potřebujete kombinaci špičkové přesnosti, vysoké rychlosti a funkčnosti bez ohledu na světelné
podmínky, sáhněte po čtečce VisionPass - díky práci v IR oblasti bude uživatele spolehlivě identifikovat i při změnách světelných podmínek během dne a třeba i v naprosté tmě.

Biometr. čtečka geometrie obličeje s
bezdotyk.měř. tělesné teploty

R

DHI-ASI7213X-T1

DS-K1TA70MI-T

Biometrická
čtečka
geometrie
obličeje s integrovaným bezdotykovým měřením tělesné teploty
procházejících osob, příp. s detekcí
nasazení roušky na obličeji. Vpuštění
identifikované osoby lze podmínit
podmínkami detekované teploty a/nebo nasazením roušky. Rychlé vyhodnocování i např. na
turniketech.

Biometr. čtečka geometrie obličeje
(2D, 2D-IR a 3D), se čtečkou Mifare/
DESFire
VisionPass MD

Biometrická čtečka geometrie obličeje (podporující souběžně režimy 3D i
2D s IR) s rychlým vyhodnocováním
a velmi vysokou spolehlivostí identifikace osob, vhodná i na turnikety a
místa s vysokou četností průchodů.
Vestavěná čtečka Mifare/DESFire karet, ať už pro
osoby, které chtějí procházet pouze kartou, nebo
pro kombinaci podmínek průchodu karta+obličej,
včetně přenosu biometrického vzoru na kartě uživatele.

Biometr. čtečka geometrie obličeje
s bezdotyk.měř. tělesné teploty,
nástěnná
Biometrický přístupový terminál s
identifikací uživatelů geometrií obličeje. Vestavěno bezdotykové měření
tělesné teploty procházejících i detekce roušek na obličeji. Podmínky lze
libovolně kombinovat - např. povolit
vstup všem osobám s rouškou a běžnou teplotou, i
když je terminál nemá uložené ve své paměti. Nebo
povolit vstup jen registrovaným osobám s běžnou
teplotou, apod. Správa autonomní přes LCD i ze SW.

Dahua

Ekonomické řešení měření teploty

Slovenská republika: Tel.: +421 244 454 660 l EMAIL: obchod.sk@adiglobal.com l www.adiglobal.sk
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www.dahuasecurity.com

PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

EKV

BEZKONTAKTNÍ, NEJEN S ROZPOZNANÍM TVÁŘE

Dahua nabízí širokou škálu produktů a řešení určených k identifikaci osob a řízení jejich vstupu do objektu. Snadno
tak zabráníte neoprávněnému personálu ve vstupu do určených oblastí a můžete velice jednoduše vést a spravovat
záznamy o přístupu. V závislosti na modelu podporují naše zařízení až 100 000 uživatelů a vybírat můžete z modelů, které
podporují otisk prstu, čtení karet nebo snímání a rozpoznávání obličeje. Uživatelé mohou být rozpoznáni do vzdálenosti
2 m s rychlostí 0,2 s. Pokročilý algoritmus AI nabízí přesnost rozpoznání přes 99%.

Nejnovější modely přístupových systémů můžou monitorovat teplotu snímaným osobám a také kontrolovat nasazenou
masku. Přístupové systémy můžete umístit na zeď nebo na turniket. Dahua také nabízí samostojné verze, které můžete
snadno přemisťovat. Přístupové terminály podporují integraci se SW třetích stran.

www.dahuasecurity.com
PŘÍSTUPOVÉ TERMINÁLY
ASI7214Y-V3

Protokoly: Wiegand 26, 34, 66, RS485, RS232, USB

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Standalone řešení - není potřeba dalších zařízení
Bezkontaktní ověření pomocí 3D rozpoznání tváře
Detekce roušky a zobrazení alarmové notifikace
Čtečka otisků prstů zabudovaná v těle terminálu
Alarmový vstup/výstup
Vnitřní provedení

ASI7213X

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Standalone řešení - není potřeba dalších zařízení
Bezkontaktní ověření pomocí 3D rozpoznání tváře
Detekce roušky a zobrazení alarmové notifikace
Čtečka přístupových karet Mifare
Ovládání zámku

ASI7213X-T1

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Standalone řešení - není potřeba dalších zařízení
Měření teploty osob ve vzdálenosti 0,2-2m
Bezkontaktní ověření pomocí 3D rozpoznání tváře
Detekce roušky a zobrazení alarmové notifikace
Čtečka přístupových karet Mifare
Vnitřní provedení při použití modulu s termokamerou

PŘÍSTUPOVÉ TERMINÁLY
ASC1202B-D / ASC1204B-S

Přístupový kontrolér pro ovládání 2 nebo až 4 dveří
Odemknutí heslem, kartou, otiskem prstu i kombinací
Kapacita na 100 000 přístupových karet
Kapacita pro 150 000 záznamů
Wiegand, RS485 připojení čteček

ASC1208C-S

Přístupový kontrolér pro ovládání až 8 dveří v boxu
Možnost připojení externí baterky pro záložní napájení
Odemknutí heslem, kartou, otiskem prstu i kombinací
Kapacita na 100 000 přístupových karet
Kapacita pro 150 000 záznamů

EKV

Vnitřní i venkovní použití (IP65)

BEZDOTYKOVÝ

EKV

PŘÍSTUP JE SNADNĚJŠÍ
NEŽ DŘÍV
MinMoe
FACE RECOGNITION
TERMINÁL

Přesné rozpoznání v jakémkoliv prostředí
Vyšší přesnost
Algoritmus Hikvision deep learning pro rozpoznání obličeje zvyšuje přesnost rozeznání až o 38% v porovnání s tradičními algoritmy. S vyšší
přesností přichází lepší účinnost a vyšší uživatelský komfort.
Přesnost
Deep Learning

Non Deep Learning

Lepší rychlost rozeznání

With
deep learning
technology,
the average
Díky
technologii
deep learning
se přesnost
rozpoznání
o 38%. rises by 3 8 % .
accuracy of face zvýší
recognition

Blurred Image
Rozmazaný
obraz

Side Faces
Strana
obličeje

Small
MalýTarget
cíl

”

In Obecně
General

Rozeznání za slabého osvětlení

Terminály Hikvision MinMoe pro rozpoznání obličeje mohou
dosáhnout úžasné rychlosti rozpoznávání 0,2 sekundy, což z nich
dělá ideální možnost pro využití v místech s vysokou návštěvností,
kde je vyžadováno ověření přístupu.
Rychlost ověření

＜0,2 s

Terminály pro rozpoznání obličeje Hikvision MinMoe vybavené
duálními objektivy fungují stejně dobře i v prostředí se slabým nebo
dokonce nulovým osvětlením.

Rozeznání za
slabého osvětlení

Zabezpečení nejvyšší úrovně
Prevence padělání zajišťuje bezpečnost
Terminály pro rozpoznání obličeje MinMoe jsou vybaveny čočkou
viditelného světla a infračervenou čočkou. Přístup bude umožněn
pouze v případě, že obě čočky detekují stejnou osobu.
Tato technologie zvyšuje úroveň zabezpečení a pomáhá zabránit
vstupu při podvodném použití fotografií, videí nebo jiných médií.

Duální kamera
proti padělání

Šifrování dat k ochraně soukromí
Všechna uživatelská data, jako je jméno nebo obrázky, jsou
šifrována pomocí mezinárodních standardů pro přenos, ukládání
nebo export dat. To pomáhá účinně chránit informace o uživateli.

EKV

38 %

“

Čtečky krevního řečiště

Na místech, kde z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje autentizace běžnými otisky prstů, můžete využít vysoce bezpečnou identifikaci pomocí krevního řečiště dlaně - bezkontaktně, bezpečně a pro
uživatele velmi pohodlně.

EKV

Přístupové systémy

Čtečky a identifikační zařízení

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Krevní řečiště je podobně unikátním biometrickým prvkem jako otisky prstů nebo geometrie tváře. Je ale extrémně obtížné, až nemožné, jej falšovat nebo jakkoliv modifikovat, takže je velmi bezpečným identifikačním prostředkem. V naší nabídce tak najdete i
unikátní bezkontaktní systém čtení a vyhodnocování obrazců žilních struktur dlaně. Pro místa, kde potřebujete bezkompromisní kombinaci rychlosti, uživatelského pohodlí a vysoké bezpečnosti.

E-306

Biometrická čtečka Triple 1 systému
GateKeeper (krevní řečiště dlaně)

Rector kontrolér pro systém
GateKeeper (krevní řečiště dlaně)

TER-T1-F-P

CON-REC-RFI-1

Modul pro snímání struktury
krevního řečiště dlaně - buď kompletně bezkontaktně nebo s dodávanou
opěrkou dlaně pro přesné pozicování
ruky (např. pro nezaškolené uživatele). Připojení ke kontroléru Rector
(CON-REC-RFI-1).

Kontrolér Rector systému GateKeeper pro biometrickou identifikaci
uživatelů pomocí krevního řečiště
dlaně. Ke kontroléru je potřeba připojit čtečku krevního řečiště, např.
modul Triple 1 (TER-T1-F-P). Kontrolér
může příslušné přístupové místo (nebo místa) sám
přímo ovládat pomocí reléových výstupů a alarmových vstupů, nebo se může přes Wiegand rozhraní
propojit s jiným přístupovým (docházkovým) systémem a posílat do něj jen ID čísla identifikovaných
uživatelů.

Česká republika: TEL.: +420 543 558 100 l EMAIL: obchod.cz@adiglobal.com l www.adiglobal.cz

Snímání

Vybavení

Komunikace

Snímání

Vybavení

Komunikace
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ŘADA MA SIGMA LITE

●
●

500 uživ.
(rozšířitelné na 3.000 /
10.000)

●
●

500 uživ.
(rozšířitelné na 3.000 /
10.000)
500 uživ.
(rozšířitelné až na
250.000)

Poznámka

5.000.000

Kapacita vzorů (1:1 )

RS-485

RS-232

USB

WLAN (WiFi)

Ethernet

OSDP (výstup)

Wiegand (výstup)

PoE

Relé pro ovládání zámku

Venkovní použití

●

●
○
●

●

●

●

●

● (LCD)

● (i přes web. prohl.)

Autonomní konfigurace

●

3.000

Klávesnice (zadáv. PINů)

Připojení ext. RFID/Smart čtečky

Vestavěná RFID/Smartcard č teč ka

Otisk na smart kartě

○
●

5.000.000

Kapacita vzorů (1:N )
3.000

●
●

●
●

Identifikační režim 1:N

Verifikační režim 1:1

optický / (kapacitní)

optický (IR)

krevní řečiště dlaně obličej / (otisk prstu - F)

Triple1 + Rector

DS-K1T341AM(F)(-S)

●

●

●

●

●
●

● (i přes web. prohl.)

● (LCD)

●

6.000

6.000

●
●

obličej / (otisk prstu F)
optický / (kapacitní)

DS-K1T671M(F)

●

●

●

●

●

ASI7213(4)Y-V3

●

●
●
○
●
●
●
○
●

web / LCD

● (LCD)

●

5.000
(rozšířitelné na 250.000)

● (LCD)

●

100.000

100.000

●
●

optický / (kapacitní)

●

● (W)
●

●

●

●
●

●
●
●

●
●
●

●

● (i přes web. prohl.)

● (LCD)

●
●

50.000

50.000

●
●

optický / (kapacitní)

●
●
●

●
●
●

●
●

● (i přes web. prohl.)

● (LCD)

100.000

100.000

●
●

optický

obličej

ASI8223Y-A-V3

ŘADA DAHUA

●

●
●
○
●
●
●
○
●

web / LCD

● (LCD)

●

iCLASS / Seos

teoret. neomezeně

5.000 uživ.
(rozšířitelné na 100.000)

●
●

optický

otisk prstu

MA SIGMA ICLASS

ŘADA MA SIGMA

5.000 uživ.
(rozšířitelné na
100.000)

●
●

optický

otisk prstu

MA SIGMA BIO

obličej / (otisk prstu-F) obličej / (otisk prstu-4)

DS-K1T680DG(/F)
(-W)

●

●
●
●
●
●
●
○
●

přes web. prohl.

● (LCD)

●

Mifare
Mifare Plus
DESFire

teoret. neomezeně

500 uživ.
(rozšířitelné na 3.000 /
10.000)

●
●

optický

otisk prstu

● (i přes web. prohl.) ● (i web. prohl./mob.klient)

● (LCD)

●
●

6.000

6.000

●
●

optický + termální

obličej + teplota

DS-K1TA70MI-T

ŘADA HIKVISION

lze nastavit nebo volitelně objednat tuto funkci

GATEKEEPER

standardní funkce

●

○

●

●

●

Typ snímače

Ověřovaný prvek

RS-485

RS-232

USB

WLAN (WiFi)

Ethernet

OSDP (výstup)

Wiegand (výstup)

PoE

Relé pro ovládání zámku

●
●
●
●
●
●
○
●

přes web. prohl.

●
●
●
●
●
●
○
●

●
●
●
●
●
●
○
●

Venkovní použití

●
●
●
●
●
●
○
●

přes web. prohl.

přes web. prohl.

Autonomní konfigurace
přes web. prohl.

● (LCD)

Klávesnice (zadáv. PINů)

●

●

●

Vestavěná RFID/Smartcard č teč ka

●

iCLASS / Seos

iCLASS / Seos

Otisk na smart kartě

Připojení ext. RFID/Smart čtečky

teoret. neomezeně

500 uživ.
(rozšířitelné na 3.000 /
10.000)

●
●

optický

otisk prstu

MA SIGMA LITE PLUS
MULTI

ŘADA MA SIGMA LITE PLUS
MA SIGMA LITE
PLUS ICLASS

Mifare
Mifare Plus
DESFire

500 uživ.
(rozšířitelné na 3.000 /
10.000)

●
●

optický

otisk prstu

MA SIGMA LITE MULTI

teoret. neomezeně

Kapacita vzorů (1:1 )

Kapacita vzorů (1:N )

teoret. neomezeně

optický

optický

Typ snímače

Identifikační režim 1:N

Verifikační režim 1:1

otisk prstu

MA SIGMA LITE ICLASS

otisk prstu

Ověřovaný prvek

MA SIGMA LITE

EKV

●

●

●
●
●

●

● (i přes web. prohl.)

● (LCD)

●
●

100.000

100.000

●
●

obličej + teplota
(-T1)
optický (+termální)

ASI7213X(-T1)

●

●
●
○
●
●
●
○
●

web / LCD

● (LCD)

●

Mifare
Mifare Plus
DESFire

teoret. neomezeně

5.000 uživ.
(rozšířitelné na
100.000)

●
●

optický

otisk prstu

MA SIGMA MULTI

●

●
●
●
○
●

●
●

web / LCD

● (LCD)

●

●

Mifare / DESFire, volit.
iCLASS SE / Seos

250.000

20.000 uživ. (rozšiřit. na
40.000 / 100.000)

●
●

3D IR + 2D kamera

3D+2D geom.oblič.

VisionPass

3D FACE

●

● (PoE+)
●
●
●
○
●

●
●

web / LCD

● (LCD)

●

●

Mifare / DESFire, volit.
iCLASS SE / Seos

250.000

20.000 uživ. (rozšiřit. na
40.000 / 100.000)

●
●

optický bezkont.

●
○
●

●
●

●

Seos

50.000

5.000

●
●

multispektr.

otisk prstu

RB25F

MORPHOWAVE
COMPACT
4x otisk prstu

ŘADA HID

MORPHOWAVE

●
●
●

●

●

●

neuv.

neuv.

●
●

kapacitní

otisk prstu

2D Portable

●
●

●
○

●

●
●
●
○

○

○

100.000

10.000

●
●

multispektr.

otisk prstu

●
●

●
○

●

●
●
●
○

○

○

100.000

10.000

●
●

3D optický bezk.

otisk prstu

3D Terminal

ŘADA TBS
2D+ Terminal
(HD)
2D Eye

●
●

●

●

●

●
●

●

○

100.000

10.000

●
●

optický

oční duhovka

2D Eye Thermal

●
●

●

●

●

●
●

●

○

100.000

10.000

●
●

oční duh. + geom.
tváře + teplota
optický + termální

S GEOMETRIÍ TVÁŘE

SPEKTRU

GEOMETRIE TVÁŘE
2D I 3D V INFRAČERVENÉM

OČNÍ DUHOVKA

B EZKONTAKTNÍ , PŘESNÁ A
VYSOCE BEZPEČNÁ IDENTIFIKACE

KREVNÍ ŘEČIŠTĚ DLANĚ

I VOLITELNĚ KOMBINOVANÁ

MÁVNUTÍM RUKY

AŽ 4 OTISKY NAJEDNOU

OPTICKÝ NEBO

MULTISPEKTRÁLNÍ SNÍMAČ

BEZKONTAKTNÍ OTISK

OTISK PRSTU

NABÍDNEME VÁM VŠECHNY DOSTUPNÉ BIOMETRICKÉ TECHNOLOGIE:

●
●

●
○

●

●
●

○

● (2D Term.)

●

○

100.000

5.000

●
●

optický

otisk prstu

2D Station /
2D Terminal

Přístupové systémy

PŘEHLED PARAMETRŮ BIOMETRICKÝCH ČTEČEK

Čtečky a identifikační zařízení

E-307

Speciální čtečky

Načítací moduly s USB, čtečky QR kódů

Čtečky pro specifická použití ve vašich projektech - např. pro rychlé zavádění čísel karet do libovolných SW nebo pro načítání čárových a QR kódů.

EKV

Přístupové systémy

Čtečky a identifikační zařízení

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Potřebujete pohodlně načítat čísla karet (která možná ani neznáte, protože na kartě nejsou vytištěna) do libovolného programu? Pak
využijte čtečky s USB výstupem, které jsou v počítači emulovány jako klávesnice - nepotřebujete tak ani instalovat speciální ovladače.
Na výběr máte jak stolní provedení, tak i miniaturní modely pro zástavbu. A pokud potřebujete na některých místech načítat jak běžné
bezkontaktní karty, tak i čárové nebo QR kódy (třeba z papírových lístků nebo z displejů telefonů), vyberte si kombinované provedení
čtečky NVITE - s bravurou zvládá oboje a připojíte ji k prakticky jakémukokliv systému. Ideální řešení např. pro bezpečné zajištění přístupů návštěvníků, kteří budou na recepci dostávat místo karty jen lístek s QR kódem.

Stolní čtečka multitechnologická,
včetně iCLASS (SE) s USB výstupem
pcProx Plus iCLASS

Stolní bezkontaktní čtečka řady technologií karet, včetně iCLASS / iCLASS
SE, s USB výstupem pro PC (nevyžaduje ovladač, konfigurovatelný formát výstupu). Vhodná pro rychlé
zavádění čísel nových karet do libovolného softwaru - čtečka je emulována jako stisky
kláves na klávesnici.

OMNIKEY 5427CK Gen2, Bluetooth,
mobile access
OmniKey 5427 CK BT

OmniKey 5027

Malé stolní provedení USB čtečky
pro načítání karet iCLASS (SE), Mifare
nebo DESFire, emulována jako klávesnice („keyboard wedge” rozhraní).

Multitechnologická čtečka NVITE 13,56 MHz + Prox + QR kódy
NVITE

USB čtečka Omnikey 5427CK Gen2,
s Bluetooth modulem pro načítání i
virtuálních karet systému HID Mobile
Access, vedle řady standardních fyzických karet (iCLASS (SE), Seos, Mifare,
DESFire, EM, HID Prox, Indala atd.)
Rozhraní CCID i keyboard wedge (emulovaná klávesnice). Webové rozhraní pro konfiguraci čtených
technologií i formátu výstupu.

E-308

Stolní USB čtečka 13,56MHz karet
(iCLASS/Mifare), keyboard wedge,
malé provedení

Nástěnná čtečka QR a čárových kódů
(z displeje telefonu, lístků nebo jiných
nosičů) jako nejlevnější varianty
ID prvků; možnost stažení identifikačního QR kódu přímo do mobilní
aplikace. Navíc čte i 13,56 MHz a 125
kHz karty (Mifare, DESFire, iCLASS (SE), Legic, EM
Prox, HID Prox), i mobilní identifikátory (přes Bluetooth, nutná uživ. vyvinutá aplikace pro mob.telefon).
Výstupy Wiegand, RS485/OSDP a USB. Možnost nastavení parametrů a chování pomocí aplikace z PC.
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Další systémy a příslušenství

Odchodová tlačítka, napájecí moduly

EKV

Pro vaše projekty vám nabídneme i dlouhou řádku pomocných prvků. Odchodová tlačítka různých
typů, včetně bezkontaktních, speciální moduly pro napájení komponent nebo třeba profesionální zásuvky s měřením veličin a dálkovým řízením odkudkoliv, přes cloud.

Přístupové systémy

Doplňky k přístupovým systémům

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Ať už potřebujete tlačítka jakéhokoliv typu, máme vám co nabídnout - jednoduchá plastová, odolná piezoelektrická bez pohyblivých
prvků, kovová mechanická pro vysoké zatížení nebo infračervená, kompletně bezdotyková. Pokud chcete napájet své prvky přes PoE, s
úsporou v kabeláži, ale dotyčné prvky vyžadují klasické 12V napájení, sáhněte po PoE splitteru UltraPod - jediný splitter, který umožňuje
současně i připojení záložního akumulátoru. A náš výběr uzavírá série dálkově ovládaných zásuvek Netio, které můžete řídit odkudkoliv.
Navíc jako bonus dostáváte měření řady veličin nebo široké možnosti integrace do prakticky jakýchkoliv nadstaveb a systémů.

Bezdotykové infračervené
odchodové tlačítko, IP65, nastav.
dosah

PoE splitter (výst. 13,8V) s
připojením aku, modul na DIN lištu

AMS-EBIR3-RG

Bezdotykové odchodové tlačítko
pracující s IR světlem. Indikace aktivace (červený/zelený LED prstenec),
montáž na instal. krabici. Krytí IP65,
nastavitelný detekční dosah.

PoE splitter (výst. 13,8V) s unikátní
možností připojení akumulátoru, modul na DIN lištu. Pro napájení zařízení,
které samy nejsou kompatibilní s PoE,
přes UTP/FTP datový kabel. Kompatibilní s PoE, PoE+ i PoE++; díky aku
zálohování činnosti zařízení i při výpadku PoE.

Chytrá zásuvka s WiFi, REST
protokoly, měření, zásuvka+zástrčka
typu E

Převodník formátů s růzými
rozhraními (Wiegand, ABA, 232, 485
atd.)

PowerCable REST 101E

CVX-1300

Chytrá zásuvka pro dálkové ovládání
+ měření veličin (kWh, A, W, V, Hz,
TPF), komunikace přes WiFi. Podpora protokolů pro snadnou integraci
(REST XML/JSON) a URL API. Ovládání
a monitorování přes vestavěný webový server i přes zabezpečený cloud - odkudkoliv.
Ideální pro dálkové zapínání/vypínání, reset zařízení
i dohled nad parametry odběru.

Převodník typicky pro připojení čtečky ke kontroléru nebo
jinému zařízení s nekompatibilním
rozhraním. Pomocí DIP přepínačů
umožňuje výběr z více než 100
různých převodů mezi formáty nebo
typy rozhraní (Wiegand, ABA, F/2F, ASCII apod.)

POE-ULTRAPOD-MOD

Slovenská republika: Tel.: +421 244 454 660 l EMAIL: obchod.sk@adiglobal.com l www.adiglobal.sk

E-309

EKV

Specialista na špičkové doplňky
pro přístupové systémy

Převodníky pro čtečková rozhraní Suprex®
Umožňují připojit čtečky ke kontrolérům bezdrátově,
přes RS-485, Ethernet nebo optický kabel

Datové převodníky
Se spoustou volitelných převodů, např. pro
propojení starších zařízení s novými

Ruční bezdrátové čtečky
Pro provádění kontroly karet bezdrátově na volném prostoru,
se základnovou stanicí připojenou k přístupovému kontroléru

Převodníky čtečkového OSDP rozhraní
Pro upgrade stávajících řešení na OSDP standard
pro vyšší bezpečnost a lepší funkčnost

Zakázková řešení
Přes 35 let zkušeností s vývojem zakázkových a OEM řešení

CypressIntegration.com

EKV

Tiskárny pro potisk plastových karet jsou součástí řady přístupových i jiných řešení. Zaměstnanecké, návštevní i věrnostní karty snadno potisknete na některé z tiskáren ve výběru - vyberte si podle zatížení nebo třeba použité tiskové
technologie.

Přístupové systémy

Tiskárny pro potisk karet

Další systémy a příslušenství

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Využít můžete standardní termosublimační tiskárny s přímým potiskem přes vícebarevnou pásku nebo retransferační tiskárny pro špičkovou kvalitu a vyšší tiskové zatížení. Anebo úplnou novinku ve světě potisků - tiskárnu s inkoustovou technologií, díky které můžete
ušetřit podstatnou část nákladů na spotřební materiál.

Inkoustová tiskárna INK1000 pro
potisk karet

Tiskárna Fargo DTC1500
oboustranná, malé provedení

INK1000

DTC1500 DS

Tiskárna INK1000 pro potisk karet
inkoustovou technologií. Inkousty
všech základních barev v jediné cartridgi, velmi jednoduchá obsluha i
údržba. Náklady na potisk karty (v
závislosti na rozvržení potisku) mohou být až poloviční proti běžné technologii termosublimačního potisku. (Záruka 36 měsíců platí při
on-line registraci tiskárny po zakoupení. V opačném
případě 2letá záruka.)

Tiskárna pro oboustranný přímý potisk (DTC) plastových identifikačních
karet; rozměrově malé provedení pro
pohodlnou a rychlou personifikaci
v menších až středně velkých systémech a objemech potisků.

Retransferační tiskárna Fargo
HDP6600 oboustranná, 600 dpi

Retransferační tiskárna Ultima,
oboustranná, barevný dotyk. LCD

HDP6600 DS

Ultima Duo

Tiskárna pro oboustranný nepřímý
(retransferační) potisk plastových
identifikačních karet ve vysokém
rozlišení (600 dpi). Špičková kvalita
a vysoká rychlost potisků (cca dvojnásobná proti běžným tiskárnám);
retransferační metoda umožňuje potisk i povrchů
karet s mírnými nerovnostmi.

Tiskárna pro oboustranný nepřímý
(retransferační) potisk plastových
identifikačních karet. Barevný dotykový LCD pro jednoduchou manipulaci s tiskárnou a graficky názornou
zpětnou vazbu uživateli. Volitelný tisk
bezpečnostního vodoznaku (HoloKote) do potisku
karty bez dalších nákladů.
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E-311

Přístupové systémy

Další systémy a příslušenství
PŘEHLED TISKÁREN FARGO

Tsiková technologie

INK1000

DTC1250e

DTC1500

DTC4500e

DTC5500LMX

HDP5000

HDP6600

Inkoustový tepelný tisk

Přímý termosblimační tisk

Přímý termosblimační tisk

Přímý termosblimační tisk

Přímý termosblimační tisk

Reverzní transferační tisk

Reverzní transferační tisk
Upgrade v instalaci

Oboustranný tisk
Rozlišení
Rychlost tisku

N/A

Volitelně (z výroby)

Upgrade v instalaci

Upgrade v instalaci

▪

Upgrade v instalaci

600 × 1200 dpi

300 dpi

300 dpi

300 dpi

300 dpi

300 dpi

600 dpi

36 s (až 100 karet / h)

Plnobar. - 16 s (YMCKO)
Moochromatický - 6 s

Plnobar. - 16 s (YMCKO)
Moochromatický - 6 s

Plnobar. - 16 s (YMCKO)
Moochromatický - 6 s

Plnobar. - 16 s (YMCKO)
Moochromatický - 6 s

Plnobarevný - 29 s (YMCK
s transferem)

Plnobarevný - 16 s (YMCK
s transferem)

Kodér kontaktních karet

N/A

Volitelně (z výroby)

Upgrade v instalaci

Upgrade v instalaci

Upgrade v instalaci

Upgrade v instalaci

Upgrade v instalaci

Volitelně

Volitelně (z výroby)

Upgrade v instalaci

Upgrade v instalaci

Upgrade v instalaci

Upgrade v instalaci

Upgrade v instalaci

Inline tisk + kódování

N/A

Možnost WiFi*

N/A

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

N/A

N/A

▪

▪
▪
▪
▪

N/A

N/A

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Technologie přetisku (rewrite)

▪

▪

N/A

Volitelně (z výroby)

▪

▪

▪

▪

▪

(Inkoustová cartridge)

▪
▪

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

▪

▪

▪

▪

▪

100 / 100

200 / 100

200 / 100

100 / 200

100 / 200

Kodér bezkontaktních karet

USB
USB a Ethernet s interním tiskovým
serverem
Tiskové cartridge EZ Ribbon
Tiskové pásky ECO refill

N/A

Kapacita podavače / výst. zásobníku

100 / 30

100 / 30 (1-stranná)
100 / 100 (oboustranná)

▪

▪

N/A

N/A

Upgrade v instalaci

N/A

N/A

N/A

Dva podavače

N/A

N/A

N/A

▪

▪

Upgrade v instalaci

Upgrade v instalaci

Uživatelský vodoznak v krycí vsrtvě

N/A

N/A

▪

N/A

N/A

Volitelně HDP nebo lamin.
páska s hologramem

Volitelně HDP nebo lamin.
páska s hologramem

N/A

N/A

Upgrade v instalaci

Upgrade v instalaci

▪

Upgrade v instalaci

Upgrade v instalaci (2019)

180×267×320 mm

224×348×201 mm (1-str.)
249×475×234 mm (2-str.)

249×475×234 mm
480×475×234 mm (s lamin.)

249×475×234 mm (2-str.)
480×475×234 mm (s lamin.)

328×867×236 mm (vč. lam.)

292×313×235 mm (1-str.)
292×445×235 mm (2-str.)

330×368×305 mm (1-str.)
330×502×305 mm (2-str.)

Zásobníky karet na stejné straně

Jedno- nebo oboustranná laminace
Rozměry

EKV

PŘEHLED TISKÁREN MAGICARD

Pronto

E-312

Pronto100

RioPro 360

Prima 8

Ultima

Ruční podávání karet

Řada Standard

Řada Professional

Retransferační (High Definition)

Retransferační (High Definition)

Rychlost tisku
Plnobarevná strana karty - 35 s
Monochromatikcká strana karty - 7 s

Rychlost tisku
Až 200 plnobarevných karet za hodinu
766 monochromatických karet za hodinu

Rychlost tisku
Až 190 plnobarevných karet za hodinu
720 monochromatických karet za hodinu

Rychlost tisku
Až 100 plnobarevných karet za hodinu

Rychlost tisku
Až 100 plnobarevných karet za hodinu

Rozlišení
300 dpi

Rozlišení
300 dpi

Rozlišení
300 dpi

Rozlišení
300 dpi (možnost i 600 dpi verze)

Rozlišení
300 dpi

Kapacita zásobníků
- (ruční podávání)

Kapacita zásobníků
Vstupní zásobník 50 karet
Výstupní zásobník 50 karet

Kapacita zásobníků
Vstupní zásobník 100 karet (volitelně 200)
Výstupní zásobník 70 karet

Kapacita zásobníků
Vstupní zásobník 100 karet
Výstupní zásobník 100 karet

Kapacita zásobníků
Vstupní zásobník 200 karet
Výstupní zásobník 200 karet

Vizuální bezpečnostní prvky
Standardní vodoznak HoloKote (4×)

Vizuální bezpečnostní prvky
Standardní vodoznak HoloKote (3×)

Vizuální bezpečnostní prvky
Standardní vodoznak HoloKote (10×)
Uživatelský vodoznak HoloKote

Vizuální bezpečnostní prvky
UV efekt

Vizuální bezpečnostní prvky
Standardní vodoznak HoloKote (10×)
Uživatelský vodoznak HoloKote
UV efekt

Tisková technologie
Přímý termosblimační tisk / rewrite

Tisková technologie
Přímý termosblimační tisk / rewrite

Tisková technologie
Přímý termosblimační tisk / rewrite

Tisková technologie
Reverzní transferační tisk

Tisková technologie
Reverzní transferační tisk

Zavádění karet
Ruční

Zavádění karet
Automatické

Zavádění karet
Ruční i automatické

Zavádění karet
Automatické

Zavádění karet
Automatické

Připojení
USB

Připojení
USB
Ethernet

Připojení
USB
Ethernet

Připojení
USB
Ethernet

Připojení
USB
Ethernet

Doplňky a upgrady
-

Volby a upgrady
-

Volby a upgrady
Upgrade na oboustranný potisk
Kodér kontaktních karet
Kodér bezkontaktních karet

Volby a upgrady
Verze pro oboustranný potisk
In-line laminátor
Kodér bezkontaktních i kontaktních karet

Volby a upgrady
Verze pro oboustranný potisk
Kodér kontaktních karet
Kodér bezkontaktních karet

Rozměry
215 × 233 × 270 mm

Rozměry
255 × 180 × 208 mm

Rozměry
220 × 250 × 470 mm

Rozměry
343 × 320 × 330 mm

Rozměry
458 × 431 × 334 mm
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Řešení pro registraci návštěv

EKV

Spoluhráčem řízení přístupů je u větších objektů často i systém pro registraci návštěv. Vybírat si můžete jak z klasických SW řešení, tak i moderních cloudových platforem, u nichž se návštěvník registruje
sám na displeji tabletu na bezobslužné recepci.

Přístupové systémy

Návštěvní a docházkové systémy

Další systémy a příslušenství

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Od OCR čtečky dokladů pro rychlé načtení návštěvníka do systému, přes registrační tablet až po čtečky QR kódů z vystavených jednorázových návštěvnických karet - co si jen váš projekt bude přát. A pro moderní recepci můžete vybrat i řešení zcela bez softwaru
v lokalitě - vše od předregistrace návštěvníka až po jeho vpuštění přes turniket zvládnete jen s využitím cloudu a displeje mobilních
zařízení nebo webového prohlížeče.

OCR čtečka dokladů (identifikačních
údajů z OP nebo pasu)
IDchrom

OCR čtečka identifikačních údajů
z OP nebo pasu, USB rozhraní pro
připojení k PC. Krytí proti prachu a
vodě, možnost upevnění i k monitoru. Čtečka je kompatibilní např. se SW
Vrátnice nebo PowerKey.

Aplikace pro evidenci návštěv a
vozidel
Vrátnice

Aplikace pro registraci a správu
návštěvníků a jejich vozidel pro libovolné objekty. Řada funkcí a režimů
- evidence vnášených předmětů,
seznam nežádoucích návštěv, propojení se systémem kontroly vstupu atd.
Síťová aplikace s možností práce více recepcí nad
společnou databází.

OCR čtečka dokladů integrovaná v
klávesnici pro PC, se čtečkou mag.
pásků
OCRchrom

Kombinace PC klávesnice, čtečky
dokladů (OP, pasů apod.) a čtečky
karet s magn. pásky - např. platebních karet - v jednom těle. Inuitivní
naváděcí slot pro protažení dokladů/
karet, odolnost proti vodě. Čtečka je
kompatibilní např. se SW Vrátnice nebo PowerKey.

Cloudový návštěvní systém Singu
Guestbook
Singu Guestbook

Cloudový systém registrace návštěv
Singu Guestbook, typicky pro administrativní objekty - předregistrace
návštěv pomocí webového rozhraní,
samoregistrace návštěvníků v intuitivním rozhraní recepčního iPadu,
posílání pozvánek na schůzky návštěvníkům (včetně navigačních podkladů a QR kódů pro vstup do
objektu), sledování a vyhodnocování návštěv atd.
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E-313

Docházkové systémy

Komplexní, uživatelsky příjemné řešení PowerKey pro evidenci a zpracování docházkových dat. Několik provedení docházkových terminálů a hromada volitelných programových modulů pro váš nový
docházkový systém.

EKV

Přístupové systémy

Další systémy a příslušenství

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Terminály s dotykovým displejem, v čele s novým modelem DT6010, nabízejí spoustu uživatelských fines pro rychlou a spolehlivou
evidenci docházkových průchodů, stejně jako široké možnosti přizpůsobení vzhledu obrazovek přesně vašim potřebám. Jejich parťákem na straně počítače je pak např. software PowerKey s plejádou volitelných rozšíření, možností registrace přes mobilní zařízení i
návaznostmi na mzdové a informační systémy.

Docházkový terminál s dotykovým
LCD a čtečkou 5427
DT6010

Docházkový terminál s 10” dotykovým IPS panelem a multiformátovou
čtečkou karet. Lze jej přímo použít
pro práci se SW PowerKey nebo SBI.
Komunikace přes TCP/IP, uživatelské
nastavení, řada režimů, PoE napájení. Upevnění na zdi pomocí VESA držáku, příp.
zapuštění do turniketu.

Základní modul docházky nad 150
osob
PWR 3.0 Standard

WP9S_1 MD

Nástěnný docházkový terminál s
dotykovým displejem a vestavěnou
čtečkou Mifare/DESFire karet.

Virtuální docházkový terminál pro
program PowerKey do 150 osob
PWR 3.0 Web terminál 150

PowerKey - základní modul docházky pro instalace s více jak 150
zaměstnanci (určeno počtem licencí
osob - licenční krok po 100 osobách).
Komplexní nastavení a vyhodnocení
docházky, možnost správy i přístupového systému s jednotkami HUB Pro. Volitelné
doplňky zahrnují správu stravovacího systému, webové rozhraní, export do mezd apod.

E-314

Docházkový terminál WinPad WP9S
se čtečkou Mifare/DESFire

Virtuální docházkový terminál funkce pro registraci docházkových
důvodů v okně webového prohlížeče,
bez nutnosti použití fyzického docházkového terminálu.

Česká republika: TEL.: +420 543 558 100 l EMAIL: obchod.cz@adiglobal.com l www.adiglobal.cz

Slovenská republika: Tel.: +421 244 454 660 l EMAIL: obchod.sk@adiglobal.com l www.adiglobal.sk

Evidence údržby

Automaty na výdej
jídel a nápojů

EKV

Hlídání otevřených
dveří

Správa návštěv

Škola Online

Evidence
přítomnosti v zónách

Přehled událostí

Kniha návštěv

Evidence zakázek

Evidence výroby

Přístupový systém

Bakaláři

ONI systém

Údržba

Synchronizace s
dalšími systémy

Schvalování
požadavků

Plánování rozšířené

Funkcionality obsažené ve standardní verzi

VIZUALIZACE

Exporty do mzdových
systémů

Výstupy OpenOffice

Plánování základ

Plánování docházky

Reporty docházky

Výstupy MS Excel

Tiskové sestavy

Banka přesčasových
hodin

Plné Web rozhraní

Osobní
Web rozhraní

Web terminál

Přístupové systémy

Výroba

Docházkový systém

Informační kiosek

Personální správa

Evidence docházky

Web rozhraní

Webové objednávání
stravy

Objednávkový kiosek

Synchronizace s
personálními syst.

Stravovací systém

Zpracování a
vyhodnocení dotací

Sestavování
jídelníčku

Výdej stravy

Objednávka stravy

Portable klient

Mobilní klient

Prodejní pult ke
stravově

Potisk karet

Správa cestovních
náhrad
Výstupy / exporty

Exporty TXT

Správa akcí rozšířené
evidence OOPP

Personální zprávy

Univerzální tabulkový
export

Správa akcí základ

Exporty XML

Zákaznické exporty

Správa akcí

Další systémy a příslušenství

E-315

Monitoring pohybu osob

Bluvision - Pro nekritické aplikace
Systém pro on-line sledování pohybu osob s Bluetooth identifikátory
a využitím interní WiFi sítě v objektu. Současně může sledovat i aktuální stavy strojů a zařízení. Cloudové rozhraní pro vyhodnocování,
přehledy, a analytické nástroje.

EKV

Přístupové systémy

Další systémy a příslušenství

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Uživatelé jsou vybaveni aktivními kartami (ty mohou současně i načítat na klasických čtečkách), které přes Bluetooth komunikují s detektory rozmístěnými po objektu. Ať už jde o detektory přímo do zásuvky nebo verze s napájením přes kabel, příp. bateriové. Detektory
pak přes WiFi předávají data cloudu, v jehož rozhraní si můžete zobrazovat přehledy, statistiky, heat mapy apod. Sledovat takto můžete
i pohyb předmětů. Navíc - např. pro výrobní objekty - můžete speciální verze detektorů umístit i na stroje a sledovat tak jejich teplotu,
úroveň vibrací apod. - a třeba dostat od systému varování na nestandardní stavy ještě než dojde k přehřátí stroje nebo dosažení kritické
úrovně vibrací.

BluFi gateway systému Bluvision, pro
EU zásuvku

BluFi gateway systému Bluvision,
bateriová verze s nabíječkou

BVBFEU

BVBFBEU

Gateway (detektor) systému Bluvision pro sledování okolních aktivních
karet (beaconů); komunikace s cloudovou vyhodnocovací nadstavbou
přes WiFi. Provedení pro přímé zapojení do EU zásuvky.

Aktivní uživ. karta BLE (Beacon)
systému Bluvision
BVBBN4W

Aktivní uživatelská karta (tzv. Beacon)
systému Bluvision, bez vestavěných
senzorů. Baterie s životností cca 3
roky, kompatibilita se standardy iBeacon a Eddystone.

E-316

Gateway (detektor) systému Bluvision pro sledování okolních aktivních karet (beaconů); komunikace
s cloudovou vyhodnocovací nadstavbou přes WiFi. Provedení s vnitřním
akumulátorem pro provoz kdekoliv
mimo napájecí síť, dodávka včetně nabíječky.

Aktivní průmyslový tag BLE (Beacon)
systému Bluvision, šedý
BVBI45G

Aktivní průmyslový tag (tzv. Beacon)
systému Bluvision v šedém provedení. Obsahuje vestavěné senzory
pro sledování okolního světla, teploty a akcelerace/vibrací ve 3 osách.
Primární použití v monitorování parametrů prostředí, stavu nebo provozu strojů, RTLS
služeb apod. Vestavěná baterie na cca 4 roky provozu, kompatibilita se standardy iBeacon a Eddystone.
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Další systémy a příslušenství

EKV

Přístupové systémy
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Merya RTLS - Pro kritické aplikace

Systém Merya RTLS, určený primárně pro výrobní, skladovací nebo laboratorní provozy, vyhodnocuje přítomnost osob v blízkosti detektorů a současně hlásí nebezpečné stavy - nehybnost člověka, stav tísně, pád z výšky
apod.

EKV

Přístupové systémy

Další systémy a příslušenství

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI
Uživatelé jsou vybaveni jedním z několika dostupných typů aktivních tagů, které komunikují s detektory v objektu. Informace z nich
se pak předávají do centrální jednotky a vyhodnocovacího SW. Signalizace život ohrožujících stavů uživatele může být prováděna
souběžně na několika úrovních - aktivace místních sirén, přehrávání varovných zpráv na IP reproduktorech v objektu, odesální zprávy
komunikačním kanálem na dispečink, zobrazení v SW apod. Certifikované řešení, které můžete nasadit i v bezpečnostně náročných
prostředích.

Osobní tag systému Merya RTLS,
náramkový, s vibr.motorkem, SOS
tlač.+ LED

Osobní tag systému Merya RTLS, 868
MHz, tlačítko „SOS”
RLH-06b

RLK-07nsr

Osobní tag systému Merya RTLS, 868
MHz, tlačítko „SOS”

Osobní tag systému Merya RTLS v
náramkovém provedení se senzory
volného pádu a nehybnosti, včetně
vibračního motorku pro předpoplach
uživateli. Nouzové tlačítko „SOS”, LED
signalizace, IP67.

Centrální jednotka systému Merya
RTLS

Modul RonyoServer pro konfig. a
monitoring

RLU-05

SW-MER-B

Centrální jednotka systému Merya
RTLS; připojuje monitorovací jednotky FLM a vyhodnocuje z nich informace o pohybu aktivních tagů uživatelů.

E-318

SW modul RonyoServer pro konfiguraci a monitoring systému Merya
RTLS (RFID nebo Mobile) pro 1 jednotku RLU-05.
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Další systémy a příslušenství

EKV

Přístupové systémy
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