
PIN & karta - podwójna identyfikacja

Nowe bezprzewodowe okucie Aperio™ z czytnikiem zbliżeniowym  
oraz klawiaturą PIN

Nowość:
Okucie Aperio™ 
PINpad



ASSA ABLOY is the 
 global leader in  
door opening solutions, 
 dedicated to  satisfying 
end-user needs for 
security, safety and 
convenience
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Okucie
 ∙ Dostępność dla Aperio™ online 
(E100) 

 ∙ Kompatybilność ze wszystkimi 
typami zamków wpuszczanych 
w standardzie Euro DIN

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

Okucie Aperio™ PINpad -   
Idealne rozwiązanie dla drzwi wymagających  
kilku poziomów uwierzytelniania

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

Trzy poziomy uwierzytelnienia 
 ∙ Czytnik 
 ∙ Pin 
 ∙ Pin & Czytnik 

Czytnik zbliżeniowy
 ∙ Dostępne technologie zbliże-
niowe:

PINpad
 ∙ Kod od 4 do 8 cyfr 
 ∙ Funkcja PIN’u tymczasowego*  
 ∙ Kod alarmowy: Użycie karty oraz 
specjalnego PIN’u generuje cichy 
alarm*

* zależy od integracji z systemem kontroli 
dostępu

Basic Version: CE  Premium version: CE,  EN179,  
EN1906 (3 7 – 1 1 3 3 B), DIN18273* 

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

Dostępne profile: EURO, SZWAJCARSKI, SZYLD PEŁNY, SCAND

Klamki U oraz L, szczotkowana stal nierdzewna

Rozstaw 72 mm / 92 mm / 74 mm / 94 mm,  
Trzpień 7mm, 8mm, 9mm

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

Backset  >40mm

1 x Litowa CR123A (wewnątrz)

Około > 40.000 cykli (max. 3 lata)

IEEE 802.15.4 ( 2,4 GHz ), szyfrowanie AES 128 Bitów

Standardowy zasięg 5 m lub 25 m w zależności od typu 
hub’a oraz warunków otoczenia

IP52 (Basic version)/ IP54** (Premium version)

od -25°C do +60°C, wilgotność: <85% (bez kondensacji)

{status} diody LED (czerwona/zielona/pomarańczowa)

{rfid} UID (CSN) / sektor

zasięg odczytu < 4cm

*  Certyfikacja do drzwi prze-
ciwpożarowych jest ważna 
tylko wtedy, gdy wszystkie 
inne istotne elementy drzwi 
są testowane wraz z okuciem 
E100 Premium.

** Stopień ochrony IP54 jest waż-
ny tylko dla części zewnętrznej 
okucia.

Dane techniczne
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