
ISEO LIBRA – revolučný systém kontroly vstupu

LIBRA je nový inovatívny systém elektronickej kontroly prístupu vyvinutý a vytvorený fi rmou 

ISEO. Pomocou zabudovanej čítačky umožňuje koncovému užívateľovi spravovať zariadenia 

vstupu (karty, čipy, rádiofrekvenčný TAG RFID alebo mobilné telefóny). Vďaka patentovanej 

funkcii „wake-up“ je LIBRA schopná detekovať prístupové zariadenie v blízkom okolí a aktivuje 

čítačku s extrémne nízkou spotrebou energie.

Ergonomický tvar a svetelný indikátor otočného gombíka umožňuje jednoduché, užívateľsky 

nenáročné ovládanie. Pokrokový elegantný design (podľa ADI - talianska asociácia priemysel-

ného dizajnu) sa ľahko hodí k rôznym architektonickým štýlom či štýlom zariadenia interiéru.

Bezpečnosť, fl exibilita, komfort

Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam LIBRA predstavuje najlepšie riešenie pre riadenie 

prístupu a zabezpečenia pre komerčné, priemyselné a rezidenčné projekty, vrátane malých 

a veľkých podnikov, verejných aj súkromných kancelárií, športových centier a fi tnes centier, 

univerzít, škôl, nemocníc, rezidencií, hotelov, rodinných   domy a bytových objektov.

LIBRA môže byť umiestnená na nové dvere spolu s akýmkoľvek zámkom na cylindrickú vložku. 

Môže byť tiež použitá ma existujúce dvere. Jednoducho nahradí akúkoľvek súčasnú cylindric-

kú vložku (podľa normy EN1303).

Rozmery jazyka (ktorý ovláda zámok) sú rovnaké ako u klasických mechanických vložiek. LIBRA 

je napojená na batériu (zaručená priemerná životnosť viac ako 3 roky) , nevyžaduje žiadnu 

kabeláž, umožňuje rýchlu a lacnú montáž.

LIBRA je ideálny produkt na vonkajšie prostredie a všade tam, kde je potrebná odolnosť proti 

poveternostným vplyvom a manipulácii.

Verzia „Heavy Duty“ spája vysokú odolnosť proti najnepriaznivejším poveternostným pod-

mienkam a špeciálnu ochranu proti vŕtaniu či vlámaniu, a to v súlade s certifi kátom IP66, IP67, 

IP69 s najvyšším stupňom podľa medzinárodnej klasifi kácie.
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Hlavné funkcie

- Čítačka Multistandard RFID ISO14443A/ISO14443B/NFC 13,56 MHz

- Funkcia wake-up (patentovaná) – automatická aktivácia zariadenia

   v blízkosti RFID kariet a RFID mobilných telefónov

- Permanentne otvorené (napr. kancelárie) bez odberu energie

- Hodiny/kalendár

- Kompatibilný so všetkými mechanickými zámkami s európskym

   profi lom cylindrickej vložky (EN1303, DIN 18252)

- Ochrana proti odvŕtaniu (voliteľné)

- Svetelné a zvukové signály

Možnosti:

- mechanický a elektronický gombík  „štandard“

- mechanický a elektronický gombík  „premium“

- elektronický gombík na obidvoch stranách vložky

- polovičná vložka s elektronickým gombíkom

- funkcia pre panikové zámky (na vyžiadanie)

- verzia „Heavy Duty“ pre exteriérové použitie (IP66, IP67, IP69).

- Rádiokomunikačný modul pre on-line verziu

Dostupné povrchy

kovová časť:

    Nerez

    Leštená nerez

    Matná mosadz (PVD)

    Leštená msadz (PVD)

plastová časť

    Lesklá čierna

    Lesklá biela

    Špeciálne farby na vyžiadanie



Hlavné funkcie

- Čítačka Multistandard RFID ISO14443A/ISO14443B/NFC 13,56 MHz

- Funkcia wake-up (patentovaná) – automatická aktivácia zariadenia v blízkosti karty

- Úspora energie, zariadenie na batériu

- Permanentne otvorené (napr. kancelárie) bez odberu energie

- Indikátor stavu nabíjania batérie

- Hodiny/kalendár

- Detekcia pohybu kľučky

- V stave núdze detekcia kľúča

- Detekcia dverí a ich polohy

- Signalizácia privátneho režimu

- Úzky profi l (38 mm)

- Kompatibilný s väčšinou mechanických zámkov

- Rýchla a jednoduchá montáž

- Svetelné a zvukové signály

- Aktualizácia softvéru na mieste

- Rádiokomunikačný modul pre on-line verziu

- Prevedenie na vonkajšie použitie (IP55)

ISEO ARIES

ARIES elektronické kovanie možno namontovať na väčšinu dverí. Je vytvorené na použitie s 

väčšinou mechanických zadlabávacích zámkov, čo zaručuje maximálnu fl exibilitu pri montáži.

Napájanie na batérie a bezkáblová technológia robí ARIES perfektným riešením na riadenie 

prístupu. Tak je zaručená maximálna fl exibilita a nízke náklady na montáž na nové aj existujúce 

dvere.

Jeho 38mm úzky štít umožňuje ľahkú montáž na akékoľvek dvere (drevené, hliníkové, kovové, 

PVC atď.) so zámkami s dornmassom od 25 mm.

Všetky elektronické a mechanické prístroje sú vo vnútri kovania; upevnenie vyžaduje iba tri 

otvory na dverách – pre štvorhran kľučky a dve upevňovacie skrutky. To zaisťuje rýchlu, jedno-

duchú a bezrizikovú montáž, a to aj na staršie dvere.

ARIES je minimalistický a štýlový, v niekoľkých povrchových úpravách, ľahko splynie s každým 

typom prostredia, od klasického až po moderný.
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  Dostupné povrchy

    Nerez

    Leštená nerez

    Matná mosadz (PVD)

    Leštená mosadz (PVD)
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ISEO F9000

Na prvý pohľad ako bežná mechanická vložka, má však v sebe zabudovanú elektronickú čítačku a všetky výhody 

elektronickej a mechanickej kontroly vstupu. Medzi hlavné výhody patria rýchle zmeny prístupových práv, zaznamenávanie 

a čítanie histórie udalostí, vymedzenie časových zón pre jednotlivých užívateľov (zamestnanci, hostia, údržba...) Možnosť 

kombinovať v jednom uzamykacom systéme na generálny kľúč s ďalšími elektronickými a mechanickými zariadeniami ako 

napríklad Libra, Aries a mechanická vložka ISEO F9. 

- certifi kát VdS BZ+ (vysoká bezpečnosť)

- wireless (bez káblov)

- batéria v kľúči

+421 915 772 821, +421 915 772 822

kovanie s adaptérom 

na prekrytie stôp

po starom kovaní


