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Vovko

S protivlomnimi vrati in digitalno
ključavnico boste mirno spali
.. Kakovostna protivlomna vrata so bistven del celostne zaščite doma. V kombinaciji s pametno ključavnico vaš dom spremenijo v težko
osvojljivo trdnjavo ..
Pozabite na ključe

Vrata so predvsem v višjih nadstropjih večstanovanjskih stavb edina vstopna točka v vaš
dom, zato so najbolj na udaru nepridipravov.
Tudi v pritličnih stanovanjih in stanovanjskih hišah statistika kaže, da se največ vlomov še vedno zgodi skozi vhodna vrata. Sama vgradnja
protivlomnih vrat ima tudi preventivni efekt, saj
se nepridipravi ob pogledu nanje niti ne odločijo za poskus vloma. Če jim dodamo kakovostno
pametno ključavnico, za varnost kaj več že težko storimo.
Elektronsko zaklepanje pri nas še ni preveč razširjeno, se pa zanj odloča vedno več strank.
Prepričajo jih prednosti elektronskih ključavnic
oziroma kontrola pristopa. Predvsem so preproste za uporabo in imajo daljšo življenjsko dobo od mehanskih, saj ne prihaja do obrabe mehanskih delov, hkrati pa so izredno varne. Imajo
tudi vrsto drugih prednosti. Osnovne elektronske kontrole pristopa omogočajo enostaven
nadzor nad tem, kdo lahko vrata odpre ter kdo
ne. Naprednejše kontrole pristopa omogočajo
tudi napredno funkcionalnost - lahko beležijo
zgodovino (kdo in kdaj je vstopil oz. izstopil), časovno omejijo dostop, najnaprednejše pa so tako imenovane »online« kontrole pristopa, ki
omogočajo upravljanje in spremljanje dogodkov v realnem času, kjerkoli že ste. Odpiranje je
možno na več načinov, npr. s kartico, obeskom,
zapestnico, nalepko, telefonom ali s kodo. Ne
glede na vrsto kontrole pristopa pa vse omogočajo enostavno brisanje izgubljenega ključa, s
čimer si prihranimo veliko nevšečnosti.

Digitalni cilindri za vsaka vrata
Kdor torej stremi k dobri fizični varnosti svoje
nepremičnine, se bo ozrl za elektronskimi ključavnicami. Ene od najbolj uveljavljenih na tem
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področju so ključavnice podjetja SALTO, ki omogočajo nadzor na daljavo. Eden njihovih glavnih
sestavnih delov so digitalni cilindri XS4 GEO. Ti
so vsestranski, saj jih je mogoče vgraditi v katerikoli tip vrat, tudi tista, pri katerih namestitev
običajne električne ključavnice ni možna. To
predstavlja zelo ugodno rešitev, s katero pridobite nadzor dostopa nad različnimi vrati, saj nudijo enako funkcionalnost kot celostni sistemi
kontrole dostopa.

Digitalne cilindre XS4 GEO je zelo enostavno
vgraditi, z njimi pa boste imeli ves čas nadzor
nad tem, kdo vstopi skozi posamezna vrata.
Dostop lahko tudi časovno omejite, tako da določen uporabnik dobi pravico samo takrat, ko
jo potrebuje. Cilinder ima zelo dober revizijski
sistem za sledenje uporabnikom, ki deluje preko Saltovega virtualnega omrežja (SVN), nudi
pa tudi pregled za nazaj, da lahko točno vidite,
kdo je kdaj v določen prostor vstopil in iz njega
izstopil. Proces dodeljevanja in odvzema elektronskih ključev posameznikom je zelo preprost, kakor tudi samo nastavljanje cilindrov oziroma ključavnic. Vsa komunikacija med uporabniškim medijem in digitalnim cilindrom je
šifrirana in zavarovana pred nepooblaščenim
dostopom, visok nivo varnosti pa zagotavlja tudi visoko odporna kaljena zaščita, ki je ni mogoče prevrtati.

Digitalni cilindri delujejo v navezi z elektronskimi karticami oziroma čipi ter pametnimi telefoni. XS4 GEO nudi pestro izbiro ID nosilcev, vključuje i-button, Legic Advant, Mifare, Mifare Plus,
Mifare Ultralight C, DESFire EV1, HID i Class, Picopass in Skidata. Najbolje se cilindri XS4 GEO
počutijo v navezi s SALTO-vimi pametnimi
kljukami XS4 ONE, ki vključujejo napredno brezžično tehnologijo, ta pa omogoča konfiguriranje vašega lastnega načrta dostopov ter nadzor
in upravljanje celotne infrastrukture z enim samim klikom miške.
Med drugim v realnem času omogoča spreminjanje in brisanje pravic dostopa, prenašanje informacij iz posameznih kljuk ter pregled stanja
baterij. Sistem deluje nemoteno tudi, če se radijska povezava prekine ali pokvari.
Digitalni cilindri XS4 GEO so na voljo v šestih
različnih površinskih obdelavah in v različnih
profilih (euro, angleški ovalni, skandinavski,
vdolbni cilindri, avstralski ovalni ali RIM). Več informacij o njih lahko dobite pri podjetju Vovko
d.o.o, ki je v Sloveniji uradni zastopnik znamke
SALTO. 				(P.R.)

VOVKO d.o.o.
Setnikarjeva 1, 1000 Ljubljana
T: 01 / 423 00 90, F: 01 / 257 19 20
info@vovko.si, www.vovko.si
Trgovina PE Setnikarjeva,
Setnikarjeva 1, Ljubljana
T: 01 / 423 60 15, setnikarjeva@vovko.si
Razstavni salon Setnikarjeva,
Setnikarjeva 1, Ljubljana
T: 080 30 09, salon@vovko.si
Trgovina PE Citypark,
Šmartinska cesta 152 G, Ljubljana
T: 01 / 523 35 13, F: 01 / 523 35 14,
citypark@vovko.si
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