SOLUTII END-TO-END

CONTROL ACCES
Sistem revoluționar

Noul sistem de control acces este bazat pe o
tehnologie inovatoare, având incorporat
standard un cititor avansat de credențiale.
Acesta îi permite utilizatorului să optimizeze
diverse dispozitive pentru managementul
accesului, precum carduri, tag RFID cu frecvență
de radio și chiar și telefonul mobil.
Datorită sistemului de trezire automată, ISEO este
capabil să detecteze când un dispozitiv este în
proximitate și permite activarea cititorului
utilizând rate extrem de reduse de electricitate.

Sistemul de control acces are un
design fluid și estetic ce îi permite
să fie plasat cu ușurință în orice
scenariu și să se adapteze
oricărui stil arhitectural și
mobiliar.

PRODUSUL PERFECT
Beneficii și avatanje
Poate fi instalat în conjuncție cu orice gaură
de cheie cu profil european, cilindric și pe
orice ușă deja existentă cu același criteriu
(standardul EN1303).
Operează pe baza unei baterii (garanție de
viață garantată de cel puțin 3 ani), nu
necesită cabluri, oferă flexibilitate și o
intalare rapidă și costuri scăzute.
Produsul perfect pentru instalări
exterioare, în medii unde rezistența față
de condițiile meteorologice este necesară.

DIMENSIUNI
Materiale premium
L >= 140mm
D = 36mm
Greutate = 350gr

Partea de metal: Inox,Iinox lustruit,
Alamă satinată, Alamă lustruită
Partea de plastic: Negru lucios, Alb lucios

Compatibil cu orice broască tip european (EN1303)
Controlat cu telefoane mobil și carduri RFID
Echipat cu ceas și calendar în timp real
Protecție anti-burghiu
100% reciclabil, ușor de separat materialele
Semnale luminoase și acustice
Permite acces permanent fără consum extra al
bateriei
Combină materiale foarte rezistente pentru
protecție anti-deteriorare și anti-spargere

APLICATIE PE TELEFON
Funcțională pe orice sistem de operare

tehnologie inteligentă Bluetooth
poate descuia orice ușă pe o distanță de 10m
administratorii pot controla care utilizatori au
acces la uși doar prin aplicație, fără internet
pot fi adăugați până la 300 de utilizatori
listele pot fi transferate către orice ușă
administratorii pot citi oricare din ultimele 1000
de interacțiuni și trimite reportul prin mail
upgrade al aplicației gratuit pentru orice
utilizator
pot fi utilizate diverse materiale, de la carduri
EXE, taguri MIFARE și orice smartphone cu
Bluetooth și NFC
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