Aperio® H100
Dörrhandtag med passerkontroll

Nya Aperio® H100 ger både kapaciteten och flexibiliteten
hos trådlös passerkontroll i ett smidigt, snyggt designat,
batteridrivet dörrhandtag. Genom enkel integrering i nästan

alla innerdörrar och brett stöd för läsarteknologi ger det nya
handtaget Aperio® H100 en prisvärd möjlighet att förbättra
säkerheten för kontor, möteslokaler och liknande.

Enkelt – Säkert – Stilrent
Aperio® H100 trådlöst elektroniskt handtag
Utrusta valfria innerdörrar med säkerhetssystem

Energisnålt och
klimatsmart

LED-indikering
av status

Passar de flesta typer
av innerdörrar

Autentisiering
av olika kodbärare

Inget behov
av borrning i dörrar

Aperio® H100
Dörrhandtag med passerkontroll
Viktiga fördelar
• Det enklaste sättet att förse ett mekaniskt lås med
passerkontroll utan att behöva borra
• Trådlös enhet, lämpad för miljöer med hög persontrafik

Teknisk information
• Stöd för följande lästeknologi: MIFARE Classic®,
MIFARE Ultralight®, MIFARE® DESFire®,
EV1, EV2, iCLASS

• Kompatibelt med de flesta vanliga
skandinaviska instickslås

• Vikt 1,3 kg

• Passar trä-, och rörramsdörrar
(och glasdörrar med standardlåshus)

• Dörrtjocklek 35-80 mm

• Den befintliga mekaniska cylindern kan behållas

• Klassning IP42

• Smidig integrering i ASSA Abloy ARX och
ASSA Abloy RX

• Temperaturområde läsare: 0ºC till +55ºC

• Kan användas med online-system eller som offline-lås
• Diskret handtag med minimal energiförbrukning
och modern design
• LED-ljus för direkt statusindikering
• Handtagets batterier byts enkelt genom att
lossa en enda skruv

• Tryckespinne 8 mm
• Batteri: Lithium CR123A

• Luftfuktighet: < 85% (ej kondenserande)
• Läsarindikering: LED (röd, grön och gul)
Artikelnummer
706690100013		

H100S Höger

706691100013		

H100S Vänster

• Qudratum, unikt behörssortiment i samma design
• Ytbehandling: matt krom
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