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Nevýhody správy klíčového mechanického 
 uzamykacího systému

Mechanické dveře - bez připojení    
k  ACS systému

 · problém při ztrátě klíče a nutnost současného 
použití více identifikačních prvků (například 
mechanický klíč a RFID karta pro hlavní vstup 
do objektu)

 · není možná integrace do stávajícího elektro-
nického přístupového systému

 · vysoké náklady na instalaci a problematické 
vedení kabelových tras při změně na kabelový 
online přístupový systém
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Časově a finančně náročná správa dvou různých 
systémů: elektronický přístupový systém (ACS) 
a klíčový uzamykací systém:

 · není možné propojení s ACS
 · nelze použít bezkontaktní RFID karty a měnit 
přístupová práva

 · nelze získat záznam průchodů a systémových 
hlášení

 · hrozí možnost ztráty mechanického klíče
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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 Czech & Slovakia s.r.o.  
Dolnoměcholupská 1418/12
102 00 Praha 10  
Česká republika
+420 226 806 200
+420 226 806 201
info@assaabloy.cz
www.aperio-online.cz

ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
- organizačná zložka  
Mlynské Nivy 73
821 05 Bratislava  
Slovenská republika
+421 2 4552 0141-2
+421 2 4552 0140
info@assaabloy.sk
www.aperio-online.cz

Usnadněte si život 
a přejděte k Aperio™
Revoluční bezdrátové řešení kontroly vstupu

Řešení 
naleznete 
uvnitř



Frekvence IEEE 802.15.4 (2,4 GHz) - zabezpečení AES 128 bit   

Plánování vašeho přístupového systému Aperio™ - řešení budoucnosti
Efektivní způsob, jak rozšířit váš systém kontroly vstupu 
o další přístupové body.

Aperio™: nová technologie od ASSA ABLOY. 
S řešením Aperio™ mohou být mechanické zámky 
bezdrátově propojeny s novým nebo stávajícím 
přístupovým systémem (ACS), a to bez nutnosti 
zásahu do stávajících dveří. Zabezpečený bezdrá-
tový protokol zařízení Aperio™  zajišťuje prostřed-
nictvím HUBu online komunikaci  s libovolným 
ACS systémem.

Přednosti a výhody Aperio™:
 · pouze jeden řídící software pro správu všech 
přístupových bodů

 · snadná instalace bez nutnosti zásahu do stávají-
cích dveří

 · omezení rizika neoprávněného vstupu
 · náhrada mechanických klíčů RFID kartami
 · podpora většiny dostupných RFID technologií
 · lze kombinovat s běžnými mechanickými zámky
 · vyhovuje většině rozměrů dveří a dveřních profilů
 · verze pro požárně odolné dveře, atd.

Navrženo pro vaše individuální požadavky:
Představení produktové řady Aperio™

Skvělá návratnost vašich investic
Nejefektivnější způsob osazení nového online 
 přístupového bodu

Aperio™ cylindrické vložky
Bateriemi napájené elektronické cylindrické vlož-
ky s RFID čtečkami, které se snadno instalují do 
stávajících zadlabacích zámků. Design a technolo-
gie těchto nízkoúdržbových elektronických vložek 
stanovují nový standard.

Aperio™ komunikační HUB
Komunikační HUB zajišťuje spojení  mezi Aperio™  
zámky a stávajícím přístupovým systémem (ACS). 
HUB využívá standardní připojení RS-485 nebo 
Wiegand, díky kterému je kompatibilní s většinou 
systémů na trhu. HUB komunikuje s Aperio™ 
zámky pomocí zabezpečeného bezdrátovaného 
spojení na frekvenci 2.4GHz.

Aperio™ kování
Bateriemi napájený elektronický štít s RFID čteč-
kou se subtilním nadčasovovým designem. Lze jej 
použít pro většinu dveří s mechanickými zámky.

Podporované RFID technologie:
 · iCLASS®

 · MIFARE® CLASSIC
 · MIFARE DESFire®

 · MIFARE® PLUS
 · Technologie 125kHz (HID PROX, EM410x)

až

Aperio™ Offline

Investujte méně a 
získejte více osaze-
ných přístupových 

bodů
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Vždy, když potřebujete zajistit elektronickou 
kontrolu vstupu ve vašem stávajícím nebo novém 
přístupovém systému, ale…
 · nemůžete vytvářet nové kabelové rozvody 
k těmto dveřím

 · potřebujete jednoduchou a cenově dostupnou 
instalaci

 · chcete zachovat stávající uživatelské karty 
a oprávnění ve vašem přístupovém systému

 · nechcete používat klasické mechanické klíče
 · přejete si používat online nebo offline kontrolu 
dveří

 · chcete ušetřit čas i peníze a být flexibilní v dalším 
rozšiřování systému

Aperio™revoluční  bezdrátová uzamykací tech-
nologie pro systémy kontroly vstupu je optimální 
řešení.  Aperio™ je nákladově efektivní a snadný 
způsob, jak vylepšit vaši stávající úroveň bezpeč-
nosti v objektu.
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Kabelově připojený přístupový bod

Online přístupový bod s  kabelovým 
propojením
 · řešení vhodné pro aplikace s požadav-
kem vysoké úrovně zabezpečení nebo 
s vysokým počtem průchodů

 · vysoké náklady na instalaci z důvodu 
použití kabelů

 · neefektivní řešení pro vnitřní dveře 
jako jsou kanceláře a jednací místnosti

Šetřete energii 
s  Aperio™

Aperio™ zařízení nevy-
žadují přívod elektrické 
energie, pracují
s energeticky úsporný-
mi bateriemi.

Aperio™ je k dispo-
zici po celém světě - 
kontaktujte jednoho 
z našich integrátorů: 
www.assaabloy.com/
aperio

Standardní kabelově 
propojené dveře

až 25m

až 8 dveří

Bezdrátové rozšíření 
přístupového systému

Aperio™ Online 
 · oprávnění vstupu je vyhodnoce-
no online na úrovni ACS systému

 · komunikace s ACS systémem je 
zajištěna prostřednictvím HUBu 
a ACS kontroléru

ACS (systém 
 kontroly vstupu)

 · online správa 
přístupových práv 
jednotlivých uži-
vatelů v softwaru 
ACS

Bezdrátové rozšíření 
přístupového systému

Aperio™ Offline
 · oprávnění vstupu je realizováno 
na základě informací uložených 
na RFID kartě uživatele a v zámku

 · komunikace s ACS systémem 
je zajištěna prostřednictvím 
“updateru”


