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Elektronická klika pro interiérové dveře –
efektivní integrace se systémem blueSmart
Moderní systémy organizace a kontroly přístupu Winkhaus

Pomocí elektronické kliky blueSmart pro interiérové dveře

zaručují flexibilní možnosti správy budov - také v případě

můžete rychle a snadno rozšířit stávající přístupový systém

změn v přístupové struktuře do místností. Zejména ve

nebo vytvořit nový. Zajišťuje plnou kompatibilitu s produkty

veřejných zařízeních, jako jsou školy, hotely, kancelářské

blueSmart a je také přizpůsoben všem běžným vnitřním

komplexy, kliniky a nemocnice, často existují zóny, které je

dveřím ze dřeva, oceli nebo plastu různých tlouštěk.

třeba chránit před neoprávněnými osobami.
Elektronickou kliku dveří lze v případě potřeby kombinovat s
Naše systémy elektronického přístupu byly vyvinuty s

mechanickou nebo elektronickou vložkou, např. pro zvláštní

ohledem na požadavky tohoto typu organizace, proto řada

povolení nebo nouzové otevření.

funkcí umožňuje rychlou a centrální správu autorizací.
Kromě toho se Winkhaus blueSmart vyznačuje výjimečnou
flexibilitou, vysoce kvalitním zpracováním a jednoduchým
ovládáním.

Jednoduchá montáž
a flexibilní možnosti aplikace
Bezdrátová elektronická klika má široké uplatnění, např. u

Součásti jsou předem smontovány ve výrobě, proto je jejich

interiérových dveří se zadlabacím zámkem, s funkcí západky

instalace do dveří velmi jednoduchá: po demontáži stávající

nebo s automatickým samozamykacím zámkem. Komunikace

kliky přidělejte elektronickou kliku (zajistěte ji proti překrou-

probíhá rychle a bezkontaktně s použitím autorizovaných

cení). K tomu se používají vhodné otvory v zámku. To se děje

klíčenek, identifikačních karet a klíčů blueSmart. Jednostranně

bez dalšího zapojení, poškození dveřního křídla a často bez

ovládaná klika má funkci jednorázového nebo trvalého otevře-

předvrtání. Proces montáže usnadňují pokyny pro rychlou

ní (manuální nebo automatické nastavení), díky čemuž může

instalaci a video animace. Stejně rychle, pomocí standardního

správce velmi flexibilně uspořádat přístupovou strukturu.

náčiní můžete změnit směr kliky a vyměnit baterii.

Bezpečnost a estetika
Elektronické kování blueSmart pro interiérové dveře je mimo-

Pokud se organizační struktury nebo požadavky na řízení

řádně funkční a nabízí pět variant. Uživatel si může vybrat

přístupu v dané budově v průběhu času mění, lze přístupový

kliku s nejlepším tvarem a bezpečnostním standardem.

systém kdykoli rozšířit a přizpůsobit novým potřebám. V
tomto případě poskytuje systém blueSmart širokou škálu

Nabízíme pět tvarů dveřních klik, z nichž tři jsou rovněž

produktů nezbytných k provedení modernizace.

vhodné pro použití na nouzové únikové dveře dle EN179.
Svým tvarem zabraňují riziku zachycení oděvu za rukojeť kliky.

Kliky ve tvaru L pro standardní dveře

1)

Vhodné pro použití na nouzové únikové dveře dle EN179.

Rukojeti ve tvaru U 1)

Nadčasové kouzlo
minimalismu
Elektronická klika dveří Winkhaus je vybavena diskrétním, vysoce kvalitním plastovým štítkem. Je nejen velmi odolný, ale
také odolný proti UV záření a dalším vnějším vlivům. Rozeta je k dispozici ve 2 barvách a rukojeť v 5 různých tvarech.

Technické parametry:

Tvar rukojeti (nerezová ocel)
Barvy plastových desek

- Černá (RAL 9005, tmavě černá)
- Bílá (RAL 9003, signální bílá)

Rozměry

V × Š × H: 118 mm × 61 mm × 25 mm

Oblast použití

Interiérové d veře se standardním zadlabacím zámkem se západkou
a závorou a také samozamykacími automatickými zámky

Rozměry dveří

- Tloušťka dveřního křídla: 38 mm - 100 mm
- Velikost trnu kliky: 7 mm, 8 mm, 8,5 mm nebo 9 mm
- Dormas: od 45 mm

Technologie

blueSmart

Pracovní režimy

Jednoduché otevírání, funkce Office, mnoho trvalých režimů otevírání

Typ baterie
Výdrž baterie

- až 50 000 zavíracích cyklů nebo až 6 let v pohotovostním režimu
- Varování na nízkou kapacitu baterie: optické, akustické a prostřednictvím virtuální sítě

Teplotní rozsah
Stupeň IP

P40 podle DIN EN 60529, IP 54 podle DIN EN 60529 ve variantě FS

Signalizace

- Akustický signál
- LED indikátor (zelená / červená)

Paměť událostí

- Cyklická vyrovnávací paměť, která ukládá posledních 2000 událostí
- Možnost deaktivovat funkci protokolování
- Různé možnosti nastavení podle GDPR

Montáž

Rychlá montáž pomocí rozetových šroubů kliky; kování kompletně smontované ve výrobě
a připravené pro montáž v jakékoli instalační situaci; aniž by došlo k poškození dveřního křídla

Změna směru kliky

Změňte směr kliky levá-pravá / pravá-levá

Protipožární certifikace

Varianta FS protipožární ochrany pro použití v protipožárních a kouřotěsných dveřích

1)
2)

Jiné tloušťky dveří jsou k dispozici na vyžádání.
Při použití lithiových baterií. Standardní vybavení zahrnuje alkalické baterie (teplotní rozsah: + 5 ° C až + 50 ° C).

Elektronická klika pro interiérové
dveře znamená pohodlí a bezpečnost:

Rychlá instalace
Bez vrtání, bez kabeláže,
bez poškrábání křídla dveří

Pohodlné použití
Pohodlné, zajištěné proti zkroucení,
odolné vůči dlouhodobému používání

Snadná údržba
Snadná výměna baterie
pomocí standardního nářadí

Efektivní ochrana
Flexibilní udělování a změna
přístupových oprávnění

Intuitivní ovládání
Vyznačená oblast čtečky, optická
a akustická signalizace

Vysoce kvalitní
Vyrobeno a smontováno
v německém Münsteru

