
Érintésmentes 
megoldások 



dormakaba automatic doors range is safe, secure, flexible and reliable for a wide range of
applications where convenience of pedestrian access is important.

Az automata tolóajtó az egyik legmegfelelőbb 
megoldás a nyilvános területeken történő 
beléptetésre. 
Hogyan illeszkedik egy automata tolóajtó az 
épület bejáratához?
•  Könnyű áthaladás a kialakítható széles 

nyitási felületnek köszönhetően
•  Különféle opciók és alkalmazások széles 

választéka – külső–belső oldalon egyaránt
•  Magas szintű higiénia az érintésmentes 

beléptetés révén
•  Kiváló szigetelési tulajdonságok az 

összekapcsolódó oldalsó, felső és alsó 
tömítéseknek köszönhetően

•  Elegáns, letisztult üvegfelületek a keskeny 
profilok segítségével

Érintés nélküli megoldások
ellenőrzött áthaladás nélküli és higiénikus belépéshez 
Automata tolóajtó

Mozgás- és jelenlétérzékelő radarok automata tolóajtókhoz

A dormakaba ajtó automatikák kombinálják a 
radartechnikát az ajtó aktiválásához, és az infravörös 
technológiát a felhasználó védelme érdekében.
Az egyirányú radar lehetővé teszi az 
energiamegtakarítást, a háromdimenziós infravörös 
függöny pedig megvédi az embereket az ajtóval való 
bármilyen érintkezéstől.

Programkapcsolóink könnyű kezelhetőséget biztosítanak 
egyedi igények esetén is. Az ajtó zárását tekintve 
lehetőség van a mechanikus hengerzárbetétes 
megoldástól kezdve a teljesen elektronikus, kódolással 
történő lezárásra is. 

Programozható funkciók: 
Ha ellenőrizni/csökkenteni szeretné a be- és kilépő 
emberek számát, akkor 5 lehetőség közül választhat:
1. Zárva
2. Automata működés
3. Tartós nyitás
4. Részleges nyitás
5. Egyirányú működés

Elektronikus 
programkapcsoló

Automatikák és radarok

Programkapcsolók automata tolóajtókhoz

Mechanikus 
programkapcsoló

A dormakaba standard elektromos zárfogadók kényelmes 
és ellenőrzött beléptetést, valamint megbízható működést 
biztosítanak. Univerzális telepítésének és a különféle 
beállítási lehetőségeknek köszönhetően a rendszer 
megkönnyíti a felszerelést és könnyen korszerűsíthető. 
A standard elektromos zárfogadók minden hagyományos 
feszültségtípusra köthetők, és a tartozékok átfogó 
választékát biztosítják.

Használhatók az ED 100/250-el kombinálva,
AUTOMATIKUS módban. Az ajtó automatikus nyitása és 
csukása elektromos zárfogadókkal és külső jeladóval, mint 
például a BRC-H nyomógombos távirányítóval történik. 
Amint a jel továbbításra kerül és az elektromos zár kinyit, 
az ajtó automatikusan kinyílik, majd a beállított nyitási idő 
letelte után ismét becsukódik.

Érintésmentes automata nyílóajtó rendszer
ED100/ED250

Az ED 100 és az ED 250 elektromechanikus 
nyílóajtó automatikák, melyek széleskörben 
felhasználhatóak különböző területeken.

Előnyök:
•  Ideális főbejárati ajtók, irodaajtók és 

közlekedő / átjáró ajtók akadály nélküli 
használatához

•  Önzáró funkció
•  Használható nyitástámogatáshoz vagy 

teljesen automatikus meghajtásként
•  Menekülési útban lévő ajtók esetén is 

használható
•  Halk működés

Jellemzők:
•  Egy- vagy kétszárnyú nyílóajtókhoz. 

Válasszon az ED 100 és az ED 250 között, 
az ajtólap szélességének és súlyának 
megfelelően

•  Alacsony és teljes energiafelhasználásnak 
köszönhetően a rendszer alkalmas mind a 
ritkán, mind a sűrűbben használt beltéri és 
kültéri ajtók automatizálására 

•  Magas nyomaték a teljesen automatikus 
nyílóajtókhoz radarmozgásszabályozóval

•  Beltéri és kültéri használatra egyaránt 
alkalmas

Elektromos zárfogadók

BRC-H nyomógombos 
távirányító



•  A dormakaba 9104 kompakt olvasó képes 
bármilyen, elektromosan vezérelt bejárat 
kezelésére: felvonók, gyorskapuk, forgóajtók, 
automata toló- és nyílóajtók.

•  Időjárásálló kivitel, kimeneti kábellel a kültéri 
felszereléshez.

•  Az olvasó közvetlenül felszerelhető fém, 
fa vagy műanyag ajtókra.

•  Az IP66 kivitel megfelelő szélsőséges időjárási 
körülmények között is. 

•  Online, mobil hozzáférés, CardLink/AOC és 
standalone módban is működik. 

Érintésmentes beléptetés az evolo smart segítségével
Intelligens és ideális megoldás kisvállalkozások részére, vagy akár otthoni felhasználásra. 

Használatával könnyebben kezelheti az 
ajtókat – csak egy okostelefonra van szüksége

Az evolo smart alkalmazás segítségével 
könnyedén adhat vagy éppen vehet el 
belépési jogosultságot:
•  Egyszerűen rögzíthet időprofilokat, ha a 

kiválasztott személyeket csak korlátozott 
hozzáféréssel szeretné felruházni

•  Az ajtóállapot-információk közvetlenül az 
okostelefonon is megjelennek

•  Az alkalmazás segítségével rögzíthet, vagy 
törölhet elveszített felhasználói médiát 
és frissítheti az ajtókat NFC kapcsolaton 
keresztül. 

dormakaba evolo smart alkalmazás - töltse le ingyen a Google Playen 
és az App Store-ban

•  Az evolo smart alkalmazás szabályozza, hogy mely személyek 
léphetnek be az ajtókon

•  Nincs szükség további hardverre az ajtók programozásához
•  Az ajtókon okostelefonnal (úgynevezett virtuális kulccsal) vagy fizikai 

médiával (kártya vagy chip) lehet belépni
•  A virtuális kulcsok az evolo smart alkalmazásban megvásárolhatók, 

kezelhetők és kiadhatók– egyedi vagy akár csomagokban történő 
vásárlásra is van lehetőség

•  Nincs szüksége internetkapcsolatra - az evolo smart offline módban 
működik (van lehetőség felhőbe történő mentésre - telefon csere 
vagy elvesztés esetére)

•  Okostelefonjával akár 50 felhasználót is kezelhet az applikáción belül

Az egyetlen plusz eszköz, amire szüksége lesz, egy Master B programozó kártya.

MATRIX ONE
Egyszerű, biztonságos, böngésző alapú beléptetési megoldás

A MATRIX ONE a kis- és középvállalkozások 
igényei szerint kialakított biztonságos 
beléptetési megoldás. Élvezze az előnyeit, 
a felszerelés és üzemeltetés szempontjából 
egyaránt egyszerű és univerzális rendszernek: 
azonnal felhasználható megoldás, rendkívül 
gyorsan bevezethető, a modern, intuitív felület 
pedig felhasználóbarát. A MATRIX ONE egy 
PC-re vagy szerverre van telepítve a helyszínen: 
az alkalmazás teljesen böngészőalapú és 
automatikusan alkalmazkodik a böngészőablak 
méretéhez. Telepítése után a MATRIX ONE 
azonnal elérhető bármely jogosultsággal 
rendelkező számítógépről az Ön hálózatában. 

Mivel a rendszert előre konfiguráljuk, ezért 
nagyon rövid idő alatt beüzemelhető, mert 
nem kell mindent saját magának beállítania. 
Mindössze a médiát (kártya, kulcstartó 
stb.) kell beemelnie a rendszerbe és azonnal 
élvezheti a biztonságos, egyszerű és 
böngészőalapú beléptetési megoldás előnyeit.

Online Vezeték nélküli online Zárban vagy kártyán tárolt 
jogosultságok

MATRIX ONE
SmartphoneDesktop-PC TabletLaptop

Mechatronikus 
hengerzárbetétek

Mechatronikus 
hengerzárbetétek

Vezeték nélküli hálózati átjáró

Távoli olvasó

Távoli olvasó

Digitális 
hengerzárbetétek

Digitális 
hengerzárbetétek

c-lever kilincsgarnitúrák c-lever kilincsgarnitúrák

Szekrényzárak

Ajtóvezérlő

Fali olvasók

Kinek ajánljuk a MATRIX ONE-t?
A rendszer ideális kis- és középvállalkozásoknak, például:
•  Kereskedelmi vállalkozásoknak
•  Rendelőknek
•  Gyógyszertáraknak
•  Gazdasági társaságoknak
•  Jogi cégeknek
•  Adótanácsadóknak
•  Közigazgatási épületeknek
•  Szolgáltató vállalatoknak (pl. 

reklámügynökségeknek)

Milyen előnyöket kínál a MATRIX ONE a biztonsági 
vezetőknek?
•  Továbbfejlesztett jogosultsági rendszer, amely 

egyszerűen meghatározza a felelősségeket az egyes 
osztályokra vonatkozóan

•  Nincs kettős adatmentés a beléptetésnél az 
integrált rendszernek köszönhetően

•  Az összes rendszerparaméter felülvizsgálható, 
ellenőrizhető

Milyen előnyöket kínál a MATRIX ONE az IT vezetőknek?
•  Minimális PC igény, mivel a rendszer böngészőalapú
•  A munkaállomásoknál nincs telepítési költség
•   A rendszer képes monitorozásra, valós idejű 

megfigyelésre
•  Támogatja az összes általánosan használt 

szabványt, például a TCP/IP-t, az SSL-t, az LDAP-t
•  Egyszerűen kezelhető interfészek harmadik fél 

rendszeréhez

Milyen előnyöket kínál a MATRIX ONE az
adminisztrátoroknak?
•  Gyorsan és könnyen indítható funkciók, a „kedvenc 

műveletek” koncepció támogatása
•  Működtetés böngészővel a szokásos módon
•  Megbízható riportok testre szabási lehetőségekkel

Milyen előnyöket kínál a MATRIX ONE a 
felhasználóknak?
•  Gyors üzemelés beérkezésnél és távozásnál
•  Átláthatóság a böngészővel elérhető információs 

portálnak köszönhetően
•  Engedélyezések, kérések, szabadságolások kezelése 

a rendszeren belül
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