SKONFIGURUJ SWOJĄ KLAMKĘ
ELEKTRONICZNĄ W KILKU KROKACH
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU
Z myślą o rozwiązaniach niezbędnych w obiektach publicznych (m.in. hotele, szpitale, szkoły, biura)
wdrażamy kontrolę dostępu firmy Winkhaus – technologia blueSmart.
Elektroniczna klamka przeznaczona jest do drzwi wewnętrznych:
• ze standardowym zamkiem wpuszczanym z zapadką i ryglem,
• z samoryglującymi i samoodryglowującymi się zamkami automatycznymi
(dostępnymi w ofercie kontraktowej).
Elektroniczna klamka jest dostępna dla w yrobów wewnątrzlokalow ych, technicznych akustycznych
i technicznych przeciwpożarow ych - do zastosowania wewnętrznego
Za pomocą kart identyfikacyjnych, kluczy blueSmart, czy uprawnionych breloków do kluczy
jest realizowana komunikacja – bezdotykowo i szybko. Klamka pracuje w trybach:
- otwarcia pojedynczego,
- funkcji Office,
- stałego otwarcia.
SAM MONTAŻ JEST PROSTY O CZYM WIĘCEJ W MATERIALE VIDEO

1.

WYBIERZ KOLOR I KSZTAŁT SWOJEJ KLAMKI

W naszej ofercie dostępne są 2 kształty klamki ze stali nierdzewnej oraz dwa kolory szyldu;
biały (RAL 9003) i czarny (RAL 9005).

2.

CENA: 1500 | 1845,00

WYBIERZ OPROGRAMOWANIE*
NIEZBĘDNE DO OBSŁUGI I ZARZĄDZANIA SYSTEMEM

a/ ONLINE – z czytnikiem aktualizacyjnym (służącym do przekazy wania uprawnień na nośniki takie jak:
karta, klucz, brelok. czytnik służy do odbierania zmiany uprawnień dostępow ych jak również
do przekazy wania historii zdarzeń z nośników.)
CENA: 3200 | 3936,00
b/ OFFLINE - wszystkie zmiany uprawnień, jak i odczyt historii zdarzeń obsługujemy manualnie
za pomocą programatora
CENA: 3400 | 4182 ,00
* z oprogramowaniem dostarczany jest programator, który służy do kodowania now ych kluczy, kart,
breloków jak również do odczytu historii zdarzeń, awaryjnego otwierania drzwi, jest również niezbędny
do uruchomienia oprogramowania. w ykorzysty wany jest głównie wtedy kiedy klient zakupi wersję
oprogramowania bez czytnika aktualizacyjnego
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3.

WYBIERZ RODZAJ ORAZ ILOŚĆ KLUCZY (NOŚNIKÓW)

a. podstawowy klucz pasywny (BS N) systemu blueSmart służy do otwierania zamykania
jak również przenoszenia historii zdarzeń. Występuje w różnych kolorach.
CENA: 105 | 129,15

b. klucz blueSmart BSP/BS NZ posiada te same funkcje co klucz pasywny, dodatkowo jednak
w główce może mieć zatopiony drugi transponder, który umożliwia obsługę innej kontroli dostępu
czy też urządzeń wyposażonych w systemy RFID. Klucz może być wtedy dwufunkcyjny.
CENA: 210 | 258, 30

c. klucz aktywny/master (BO A), służy do awaryjnego otwierania drzwi, przenoszenia pełnej historii
zdarzeń jak również do nadawania zdalnych uprawnień
CENA: 700 | 861,00

d. klucz mechatroniczny (HSH) posiada możliwość obsługi wkładek mechanicznych oraz klamek
elektronicznych czy też czytników za pomocą transpondera zatopionego w główce klucza
CENA: 210 | 258, 30

e. brelok działa podobnie jak klucz pasywny
CENA: 105 | 129,15

f. karta (BS K) działa podobnie jak klucz pasywny
CENA: 105 | 129,15

g. gumowe opaski wodoodporne, zasada działania jak kluczy pasywnych
CENA: 105 | 129,15
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4.

WYBIERZ WKŁADKĘ ELEKTRONICZNĄ – OPCJONALNIE

a. wkładka dwustronna blueSmart, obustronnie elektroniczna,
otwarcie z obu stron możliwe jest wyłącznie za pomocą klucza blueSmart
CENA: 1550 | 1906, 50

b. wkładka dwustronna blueSmart, jednostronnie elektroniczna,
otwarcie drzwi od zewnętrz wyłącznie z upoważnionym,
kluczem, od wewnątrz otworzyć i zamknąć można każdym kluczem,
- bateria wewnętrzna lub z przewodem do podłączenia zewnętrznego zasilania
CENA: 1500 | 1845,00

c. wkładka dwustronna blueSmart z baterią o wydłużonej żywotności, wkładka
dwustronnie elektroniczna, otwarcie z obu stron wyłącznie za pomocą klucza
blueSmart - wydłużona żywotność baterii - nawet do 10 lat
CENA: 1900 | 2337,00

d. wkładka dwustronna blueSmart z zewnętrzną baterią, wskazane do miejsc
ze zwiększoną częstotliwością użyć, dostępne dwustronnie elektroniczne,
jednostronnie, połówkowe, z gałką
CENA: 1950 | 2398, 50

e. elektroniczna wkładka połówkowa, może być montowana do przełączników
kluczykowych, a także w pulpitach sterowniczych wind czy w szafach sterowniczych
CENA: 1500 | 1845,00

f. elektroniczna wkładka z gałką dzięki gałce zawsze można zamknąć drzwi od
wewnątrz, nawet gdy nie posiadamy klucza, gałka plastikowa lub metalowa
CENA: 1900 | 2337,00
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5.

DOPASUJ CZYTNIK BLUESMART – OPCJONALNIE

Czytniki offline i online, czytniki z klawiaturą, czytniki montowane na
szafkach, czytniki natynkowe – do zastosowania w wybranych miejscach
jako uzupełniający element systemu blueSmart.
CENA OD: 1250 | 1537, 50

DODATKOWE INFORMACJE TECHNICZNE DL A KL AMKI ETB-IM

Typ baterii

3 × AAA

Okres użytkowania baterii

do 50 000 cykli zamknięć lub do 6 lat w trybie czuwania
ostrzeżenie o niskim stanie naładowania baterii: optyczne,
akustyczne i poprzez sieć wirtualną Winkhaus

Sygnalizacja

sygnał dźwiękowy
wskaźnik LED (zielony/czerwony)

Pamięć zdarzeń

bufor cykliczny, zapisujący ostatnie 2000 zdarzeń
możliwość dezaktywacji funkcji protokołowania
różne możliwości ustawienia zgodnie z RODO

DODATKOWE MATERIAŁY VIDEO

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA

WYMIANA BATERII

DEMONTAŻ
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