
Aperio integration is proudly supported by

Bezproblemowa integracja
Rozszerz funkcjonalność systemu AEOS 
o bezprzewodowe okucia Aperio®

Integracja między technologią okuć bezprzewodowych 
ASSA ABLOY Aperio i systemem AEOS zapewnia możliwość 
wyposażenia w funkcję kontroli dostępu każde niemal drzwi 
znajdujące się w obiektach różnego przeznaczenia.
Przy wykorzystaniu wydajnego kontrolera drzwi AEOS Blue, 
zasilane bateryjnie zamki Aperio komunikują się z systemem 
AEOS, tworząc w pełni zintegrowane i zarządzane rozwiązanie 
kontroli dostępu.

W rezultacie osoby zarządzające bezpieczeństwem w obiekcie 
mogą łatwo reagować na zmiany organizacyjne i w prosty 
sposób zapewnić kontrolę nad dodatkowymi pomieszczeniami 
lub obszarami monitorując je z poziomu jednej platformy 
zarządczej, podczas gdy użytkownicy potrzebują tylko jednej 
karty kontroli dostępu w wybranym standardzie RFID.
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Nedap opracował system kontroli dostępu AEOS w 
oparciu o otwarte standardy informatyczne. W rezultacie 
daje to możliwość zintegrowania zarówno urządzeń 
jak i funkcjonalności i sposobów zarządzania zasobami 
pochodzących od innych producentów. Zintegrowane podejście 
oznacza, że wystarczy utrzymywać tylko jedną platformę. 
Obniża to koszty i zwiększa przyjazność dla użytkownika. 

Jedna platforma zarządcza, która pozwala na rozbudowę 
i zarządzanie urządzeniami Aperio, teraz i w przyszłości, 
oferując rzeczywistą wartość dodaną. Okucia, wkładki, zamki 
i klamki Aperio to ekonomiczne uzupełnienie standardowej, 
przewodowej kontroli dostępu AEOS firmy Nedap, 
umożliwiające objęcie kontrolą dodatkowych przejść.
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Istniejące drzwi wyposażone w 
przewodowe czytniki

Drzwi wyposażone w 
bezprzewodowe Aperio Offline

Drzwi wyposażone w 
bezprzewodowe Aperio Online

Jedyne w swoim rodzaju połączenie - Aperio i AEOS
Zasilane bateryjnie elementy Aperio bezproblemowo integrują się z systemem kontroli 
dostępu AEOS

Łatwy montaż 
Bez konieczności 
okablowania drzwi i 
w większości przypadków 
brak ingerencji w konstrukcję 
stolarki

Kontrola w czasie 
rzeczywistym  
Aperio - kontrola dostępu 
w trybie online albo offline

Rozwiązanie ekonomiczne 
Zasilane bateryjnie 
urządzenia Aperio pozwalają 
na oszczędności podczas 
instalacji i późniejszej 
eksploatacji.

Zastosuj do wszystkich przejść system kontroli 
dostępu AEOS - jest bezprzewodowy i ekonomiczny
Dzięki Aperio możesz objąć kontrolą dostępu drzwi różnego typu,  
nawet drzwi szklane oraz szafy serwerowe.


