REGENERACE DOMU

Čipový vstupní systém Siemens
Zůstávají vchodové dveře vašeho domu často
nezamčené? Řešením je čipový uzamykací systém Siemens a nové vchodové dveře firmy Hoco
osazené třírozvorovým zámkem s elektronickým systémem kontroly vstupu, který při dovření samočinně uzamkne dveřní křídlo. Díky
minimálnímu počtu pohyblivých dílů je řešení
s elektromechanickým zámkem bezporuchové.

Č

ipový uzamykací systém
přináší vysoké zabezpečení a kontrolu nad přístupem do domu. Odpadnou
díky němu také starosti s výrobou a výměnou klíčů a poškozených zámkových vložek.

BEZPEČNOST

Systém kontroly vstupu
SiPass Entro od společnosti
Siemens nabízí jednoduché
řešení problému vandalismu
pomocí elektronického zabezpečení vchodů a dalších prostor. Každý obyvatel domu je
vybaven odolným bezkontaktním čipem v podobě přívěsku na klíče, který umožňuje
přístup do domu. Čip nelze
kopírovat a díky jeho unikátnímu identifikačnímu číslu jej
lze v případě ztráty snadno vyřadit ze systému a zabránit tak
jeho dalšímu použití. Odpadá
složitá a těžko kontrolovatelná
správa klíčů, kdy vlastně nikdo
neví, kolik jich existuje.
Odolnost hliníkových
vchodových dveří proti násilnému vniknutí zajišťuje tuhost
rámových profilů a použití
bezpečnostních dvojskel nebo
systémových výplní. Bezpečnost dveří Hoco je dále posílena skrytými trezorovými
panty a vícezávorovými zámky, které se vyznačují snadnou
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obsluhou a nízkou pořizovací
cenou. Čipový vstupní systém
společnosti Siemens je však
možné instalovat i na dveře
jiných výrobců.
Pro zvýšení bezpečnosti lze
systémy kontroly vstupu doplnit o domácí telefony, kamery
a elektronické zabezpečení
kanceláře SVJ.

FLEXIBILITA

 Identifikační čip v podobě
přívěsku na klíče
 Systém kontroly vstupu
SiPass Entro

Vstup na čip
 dveře se po zavření vždy
automaticky uzamknou pomocí elektromechanických
zámků
 kopírování čipů není možné
 ztracený či odcizený čip lze
snadno vyřadit z databáze
a zabránit tím jeho neoprávněnému používání (nejde
s ním nadále odemykat ani
zamykat)
 do systému lze kdykoli přidat další čipy
Jedním kliknutím přidělí
systém SiPass Entro nájemníkovi vstupní čip nebo zakáže
vstup ztracenému čipu. Jelikož
nájemníci nemusí vlastnit klíče od vstupních dveří, minimalizuje se riziko jejich ztráty
a šetří se náklady na případnou výměnu zámkové vložky
a všech klíčů. SiPass Entro
může být svázán s videokamerou, která v případě násilného
otevření dveří automaticky zaznamená osobu, která událost
způsobila. Další možností je
rezervace místnosti, například
prádelny, na určitou předem
stanovenou dobu.

UŽIVATELSKÝ
KOMFORT

Po zavření dveřního křídla
automatický zámek uzamkne
dveře současně ve třech bodech a uživatel se tak již nemusí starat o jejich zamykání.
Dveře lze odemknout zvenku
pomocí čipu, zevnitř použitím
kliky a z bytu elektrickým vrátným (domácím telefonem).

DÁLKOVÁ SPRÁVA

Nové vchodové dveře
s čipovým uzamykacím
systémem

Ne každý bytový dům má
správce, který by mohl programovat elektronickou kontrolu
vstupu a vydávat čipy. Řešení
Siemens umožňuje dálkovou
správu a centrální výdej čipů
až pro 10 000 objektů. Vlastník více domů, například bytové družstvo, může zřídit jedno
centrální pracoviště správy
kontroly vstupu do všech
svých objektů. Systém SiPass
Entro pak může být spravován
přes internet nebo vnitřní počítačovou síť majitele objektu.

SERVIS

Jak na čipový uzamykací
systém Siemens, tak na vstupní dveře Hoco je poskytován
servis po celou dobu životnosti. Dodávka a montáž odborně vyškolenými pracovníky
je samozřejmostí. Systémy
jsou certifikovány pro použití
v České republice.
Tým našich odborníků je
připraven vás navštívit a navrhnout optimální řešení pro
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