
Nowość:  
Okucie Aperio™  Premium
Podwyższony 
 stopień ochrony oraz 
 bezpieczeństwa

The global leader in  
door opening solutions

Technologia Aperio™ grupy 
ASSA ABLOY umożliwia efektywną 
kosztowo integrację drzwi przeciw-
pożarowych oraz ewakuacyjnych z 
nowym lub istniejącym systemem 
kontroli dostępu.
Linia produktów Aperio™ została 
rozszerzona o certyfikowane okucia w 
wersji premium.

Nowa wersja premium spełnia 
 wymagania dla wielu typów budyn-
ków, takich jak szkoły, stadiony lub 
instytucje publicznych, w których 
obowiązkowe jest korzystanie z pro-
duktów  certyfikowanych normami  
DIN lub EN.
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ASSA ABLOY is the 
 global leader in  
door opening solutions, 
 dedicated to  satisfying 
end-user needs for 
security, safety and 
convenience

ASSA ABLOY Poland
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Polska
www.assaabloy.com.pl/aperio

Produkt certyfikowany 
zgodnie z normami DIN 
oraz EN

Zalety i funkcjonalność
 ∙ Dostępne dla Aperio™ online (E100) i offline 
(E900)

 ∙ Kompatybilność ze wszystkimi typami zamków 
wpuszczanych w standardzie Euro DIN

 ∙ Do zastosowań w drzwiach wewnętrznych oraz 
zewnętrznych

 ∙ Luźna klamka zewnętrzna - klamka wewnętrzna 
zasprzęglona na stałe (swobodne wyjście)

 ∙ Podstawowa elektronika (czytnik zbliżeniowy 
+ radio) na zewnątrz - bezpieczna elektronika 
wewnątrz

 ∙ Mechanizm sprzęgła odporny na przeciążenia
 ∙ Do 10 awaryjnych kart/nośników
 ∙ Współpraca z różnymi typami hub‘ów w przypad-
ku Aperio™ online (magistrala RS485 lub interfejs 
Wiegand)

 ∙ Rozwiązanie dostępne dla następujących techno-
logii zbliżeniowych:

Dane techniczne - E100 / E900 - E100 / E900 

{approval} Aprobaty CE, EN179, EN1906 (3 7 – 1 1 3 3 B), DIN18273*

{escutcheon}

Wymiary 312 x 41 x 10/20 mm (H x W x D)

Profile EURO, SZWAJCARSKI, SZYLD PEŁNY

Rodzaje klamek Kształt-U

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana

Rozstaw/Trzpień Rozstaw 72 mm / 92 mm / 74 mm / 94 mm, Trzpień 9 mm

Grubość drzwi Grubość skrzydła drzwi pomiędzy 40 a 100 mm, w odstępach co 5 mm

Backset (dormas) >40mm

{battery} Rodzaj baterii 1 x Litowa CR123A (wewnątrz)

Żywotność baterii Około > 40.000 cykli (max. 3 lata)

{radio}
Częstotliwość radiowa IEEE 802.15.4 ( 2,4 GHz )

Szyfrowanie (komunikacja 
radiowa)

AES 128 Bitów

Odległość między okuciem a 
hub‘em

Standardowy zasięg 5 m lub 25 m w zależności od typu hub‘a oraz warunków otocze-
nia

{humidity}
Stopień ochrony IP 54**

Zakres temperatur pracy -od -25°C do +60°C

Wilgotność <85% (bez kondensacji)

{status} 
{rfid}

Status diody LED (czerwona/zielona/pomarańczowa)

Odczyt zbliżeniowy UID (CSN) / sektor

Zasięg < 4cm

*  Certyfikacji do drzwi przeciwpożarowych jest ważna tylko wtedy, gdy wszystkie inne istotne elementy drzwi są testowane 
wraz z okuciem E100 Premium.

**  Stopień ochrony IP54 jest ważny tylko dla części zewnętrznej okucia.

Wysoki Standard. Niski Koszt.
Certyfikowane elektroniczne okucie Aperio™ do  
drzwi przeciwpożarowych, ewakuacyjnych lub drzwi o 
podwyższonym stopniu ochrony.


