
Najwyższy poziom 
zabezpieczeń –  
brak okablowania 
Aperio™ L100 - pierwsza na świecie platforma bezprzewodowych 
 zamków elektromechanicznych do drzwi o podwyższonym stopniu 
 bezpieczeństwa



Nowe bezprze-
wodowe drzwi 
bezpieczeństwa

Nowe standardowe drzwi

Istniejące  
okablowane drzwi

Nowość: Zarządzanie uprawnieniami 
oraz monitoring stanu drzwi o pod-
wyższonym stopniu bezpieczeństwa.

Czytnik zbli-
żeniowy

Mikroprzełącz-
niki

Wzmocniona  
kaseta zamka

Dodaj do swojego systemu kontroli dostępu 
najnowsze rozwiązanie technologiczne od 
grupy ASSA ABLOY.

Bezprzewodowy zamek elektroniczny Aperio™ 
L100 zapewnia najwyższy stopień zabezpie-
czenia mechanicznego oraz informuje system 
kontroli dostępu o stanie drzwi.

Efektywne kosztowo rozwiązanie  
do drzwi o wysokich wymaganiach z zakresu 
 bezpieczeństwa
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Bezprzewodowy zamek Aperio™ L100 jest najbar-
dziej zaawansowanym i kompletnym rozwiąza-
niem tego typu dostępnym na rynku. Sprawdzona 
konstrukcja zamków elektrycznych w połączeniu z 

{approval}
  Wysoki poziom zabezpieczeń: certy-

fikacja CE, EN179, EN1125, EN12209, 
EN1634/1 (w toku)  

 

{nomanpulation}
 Odporność na manipulacje: główny 

moduł elektroniczny po stronie 
wewnętrznej, czytnik kart zbliżenio-
wych (wraz z wyjściem na awaryjny 
zestaw baterii) oraz diody LED po 
stronie zewnętrznej

{humidity}
 Zakres temperatur pracy strony 

zewnętrznej: od -40 do +65

Dostępne wersje: Euro 
(1), Skandynawska (2), 
Fińska (3) do drzwi peł-
nych oraz profilowych

Zalety i funkcjonalność

nowoczesną technologią bezprzewodową stanowi 
efektywną kosztowo alternatywę dla drzwi w pełni 
okablowanych oraz umożliwia łatwą instalację bez 
konieczności modyfikacji skrzydła drzwiowego.

1 2 3

Skorzystaj z technologii  Aperio™   
i kontroluj drzwi o podwyższonym 
 stopniu zabezpieczeń

{rfid}  

Aperio™ 
wspiera następujące 
technologie zbliżeniowe:  iCLASS, 
MIFARE CLASSIC, MIFARE DesFIRE, 
MIFARE PLUS, HID Prox, EM410x

 {monitoring} Monitoring stanu drzwi: mikroprze-
łączniki informujące o stanie drzwi 
(otwarte/zamknięte) oraz o pozycji 
rygla (odryglowane/zaryglowane)

{escaperoute}
 Klamka zewnętrzna kontrolowana 

elektronicznie, klamka wewnętrzna 
zasprzęglona na stałe (swobodne 
wyjście ). Mikroprzełącznik informu-
je o użyciu klamki wewnętrznej (RTE)
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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

www.assaabloy.com/aperio

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

ASSA ABLOY oferuje najszerszą gamę dostęp-
nych na rynku rozwiązań w dziedzinie otwierania 
drzwi. Grupa posiada wiodącą pozycję w szybko 
rozwijającym się segmencie zabezpieczeń elek-
tromechanicznych, takich jak kontrola dostępu, 
technologie identyfikacji, automatyka drzwiowa 
oraz hotelarstwo. Od momentu powstania w 1994, 
ASSA ABLOY z regionalnej firmy urosła do między-
narodowej grupy skupiającej ponad 41,000 pra-
cowników z rocznym obrotem na poziomie 
5 miliardów EUR.

"Bezprzewodowa technologia systemów kontroli 
dostępu - online oraz offline"
Aperio ™ to nowa technologia opracowana w celu 
uzupełnienia istniejących i nowych elektronicz-
nych systemów kontroli dostępu, zapewniająca 
użytkownikom końcowym na łatwe i inteligentne 
podniesienie jakości kontroli oraz bezpieczeństwa 
na swoich obiektach.


