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Kapılarınız akıllı mı ?
Biometrik(Canlı Ölçüm) Teknolojilerinin en yaygın olanı parmakizi
tanıma sistemi artık günlük hayatınızda. Evinizin işyerinizin
anahtarını bundan sonra taşımak zorunda değilsiniz. Her insanda
farklı olan parmakizi, sizin size özel anahtarınızdır. Anahtar yerine
parmakiziniz ile evinizin kapısını açabilirsiniz.

Çelik Kapı Üreticileri

Çelik Kapı Üreticileri

20 iyi neden
1- Her türlü çelik kapıya uygulanabilir.
2- Çelik kapıya entegrasyonu 1 saatden kısa sürededir.
3- Sistem dilenirse hem anahtarlı hem parmakizli çalışabilir.
4- Sistem 99 parmakizini kayıt edebilir.
5- Kapıyı açmanız sadece 3 saniye sürer.
6- Her marka elektronik motorlu barel ile entegrasyonu
mümkündür.
7- Büyük rahatlık ekey® ile anahtarınız daima yanınızda.
8- Huzur - Çalınan veya kaybolan anahtar endişeniz kalmaz.
9- Zaman ve Para, kolayca kullanıcı ve anahtar ekleyin, silin.
10- Kullanıcı dostu - Bilgisayara veya teknisyene ihtiyaç
duymadan, sistemi kolayca kurup kullanabilirsiniz.
11- Gizlilik - Resim yerine parmakizleri şifrelenmiş kodlar
olarak saklanır.
12- Güvenli - Kısa devreye karşı korumalı.
13- Kopyalanamaz - Her parmakizi benzersizdir. İkizleriniz bile
parmazkizleri birbirlerine benzemez. Koplayanması
imkansızdır.
14- Otomatik temizleme - Cihaz üzerindeki toz ve kir parmakizi
taraması sırasında temizlenir.
15- Çevre toleransı Parmakizi okuyucusu iç ve dış mekanda
rahatlıkla kullanılır ... / -40°C - 85°C (-40°F to 185°C)
16-Güç destegi - Yedek pil desteği ile elektrik kesintisinde bile
çalışmaya devam eder.
17- Garanti (en iyisi) 24 ay boyunca sıfırı ile değiştirme
garantisi.
18- Kapınızın değerini artırır. Kapılarınız akıllı kapı olur.
19- Akıllı tasarım, sıcak,soğuk,kuru,nemli ve çizik parmakları
tanıyabilen özel tarayıcı ile üretilmiştir.
20- Avrupanın en çok tercih edilen parmakizli kapı kontrol
sistemidir.
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Biometrik geçiş kontrol
güvenli, kolay, hızlı okuyucuları
ile biometrik çözümler

ekeyHOME okuyucuları taranmış parmak
datasını kontrol unitesine gönderir. Burda
karşılaştırma yapılır. Yetkili kişinin
doğrulanması sonucunda kontrol panel
elektronik kilide açıl komutunu gönderir.
Böylelikle tek bir dokunuşla 15 yada 21
noktalı herhangi bir çelik kapıyı 2-3
saniyede açmış olursunuz.
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Biometrik(Canlı Ölçüm) Teknolojilerinin en yaygın olanı parmakizi
tanıma sistemi kişi artık günlük hayatınızda. Evinizin işyerinizin
anahtarını bundan sonra taşımak zorunda değilsiniz. Her insanda
farklı olan parmakizi, sizin size özel anahtarınızdır. Anahtar yerine
parmakiziniz ile evinizin kapısını açabilirsiniz.

İnşaat şirketleri

İnşaat Şirketleri
ekeyHOME okuyucuları Harici ortam kullanımları için özel dizayn
edilmiştir. Zor koşullar altında bile yüksek perfomans sergileyen
ekeyHOME okuyucuları sıcak,soğuk,kuru,nemli ve çizik
parmakları tanıyabilen özel tarayıcı ile üretilmiştir. Şık tasarıma
sahip ekeyHOME apartman daireleri, villalar ve ofisler için idealdir.
99 kişi kapasiteli ekeyHOME avrupanın en çok tercih edilen
parmakizli kapı kontrol sistemidir.
ekeyHOME okuyucuları taranmış parmak datasını kontrol
unitesine gönderir. Burda karşılaştırma yapılır. Yetkili kişinin
doğrulaması sonuçunda kontrol panel elektronik kilide açıl
komutunu gönderir. Böylelikle tek bir dokunuşla 15 yada 21 noktalı
herhangi bir çelik kapıyı 2-3 saniyede açmış olursunuz.

20 iyi neden
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Biometrik geçiş kontrol
güvenli, kolay, hızlı okuyucuları
ile biometrik çözümler

Orta seviye güvenlik gereksinimleri
için ideal.

Ekey toca serisini kullanmak için çok sebebiniz var.
Öğrenmek için arka sayfaya bakınız. >>>

www.supremainc.com

