
Csak a TESA beléptetõ rendszer szolgáltatása,
hogy egyazon platformon teszi kezelhetõvé a
létesítmény összes és minden egyes bejáratát,
összehangolván elektronikus zárakat, fali leol-
vasókat, elektronikus és mechanikus zárbetéteket.

- személyre szabott zárási terv
- minden áthaladó felhasználó

azonosítása mágneskártyás
vagy közelítõ kártyás azono-
sítási technológiával

- elveszett kulcsok
azonnali törlése

- memóriából lekérdezhetõ
eseménylista

- másolhatatlan rendszer
- egyéb elõnyök:

Maximális szolgáltatás:
Elektronikus rendszerek

Biztonság a zárbetétben:

Biztonság a kulcsban

- magas biztonságú zárbetét
6 + 3 + 1 letapogatás vé-
dett csap

- gyárilag beépített vésznyitási funkció
- személyre szabott multiprofil rendszer
- elektronikus rendszerekkel összehangolható

:
- szabadalmaztatott, pontfuratos

szenzoros kulcs
(Csak ellenõrzötten másolható)

- kiemelkedõ vezérkulcsozhatóság
- CEN, DIN, MABISZ minõsítés
- sokféle nyitási funkcióban alkalmazható:

automatizált nyílászárók, elektromos alkalmazások,
sorompók, liftek, lakatok, bútorzárak és ipari zárak
ugyanazzal a zárbetéttel

- Nem szükséges kábelezés
- Könnyû kezelhetõség
- Az ügyfél igényeihez igazodik

Beléptetõ rendszer és a felhasználói
jogosultságok ellenõrzése

e-zár, e-zárbetét és bevésõ zár fali leolvasó, elektromos
zár vagy elektromágnes

Beléptetõ rendszer és a felhasználók
ellenõrzése + vagyonvédelem
(magasszintû biztonság)

Olyan ajtóknál, ahol a belépési jogosultságok fon-
tosságán túl fontos a vagyonvédelem:
irattárak, laboratóriumok, számítógép termek, stb.

e-zár, e-zárbetét automata zárnyel-
ves többpontos biztonsági zár

fali leolvasó elektro-
mechanikus zárral

Olyan ajtóknál, ahol menekülési lehetõséget kell
biztosítani a befelé irányuló forgalom ellenõrzött-
ségének csökkentése nélkül

Olyan ajtóknál, ahol elegendõ a felhasználók ki-
és belépésének ellenõrzése, kezelése

Beléptetõ rendszer és a felhasználók
ellenõrzése + személy biztonság
(vészkijáratok)

e-zár, e-zárbetét a belsõ oldalon
pánikzárral

fali leolvasó motorizált
pánikzárral

Amikor más rendszerek csak beléptetés
ellenõrzésrõl szólnak, a TESA ezenkívül
biztonságot is kínál Önnek!

Maximális szolgáltatás:
Magas biztonságú mechanikus zárbetétek

elektronikus zárak

elektronikus zárbetétek

fali leolvasók

mechanikus zárbetétek



Professzionális zárási rendszerek –

Maximális szolgáltatás
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Vezérkulcsos zárási rendszerek

Keybank Elite szoftver

Keysafe – Elektronikus kulcsszekrény

A Keybank Elite vezérkulcsos
rendszer kezelõ szoftver olyan in-
formatikai program, amely segíti
egy vezérkulcsos rendszer kulcsa-
inak a kezelését. Ajánljuk minden 50 darab zárbetétnél nagyobb
rendszerhez.

Keybank Elite

Vagyonbiztonság

Jogosultsági szintek

Személybiztonság

Ellenõrzés

Hatékonyság

Kombinálhatóság

Sokrétûség

Kényelem

Regisztrálja a kulcsok átvételét és visszahozatalát.
Naprakészen nyilvántarthatjuk a fõkulcsos rendszer
változásait, bõvítéseit stb.
Naprakész információ a felhasználókról
Megkönnyíti az ajtókon található vasalatok (pl. ajtó-
csukó) karbantartási határidejének nyilvántartását.

Elõnyei:

A személyi kóddal aktivált elektromechanikus zárral nyitható,
riasztóval összeköthetõ doboz elõnye az addig pontatlan kulcs admi-

nisztráció automatizálása, a munkaerõtaka-
rékos, szervezett, hatékony kulcstárolás.

MINTA A vezérkulcsos rendszer
egy személyre, létesítmény-
re szabott, bejutási jogo-
sultságokat korlátozó zárá-
si rendszer, ahol minden zár-
betétnek megvan a maga
kulcsa, mely egyetlen ajtót
nyit, és ezenkívül tetszés sze-

A rendszer lakatokra, elektromos zárbetétekre is alkalmazható,
igény szerint védett profilú betétbõl készíthetõ. Elektronikus zár-
betéttel kombinálva valós idejû beléptetés ellenõrzést nyújt bár-
minemû járulékos költség felmerülése nélkül.

rinti számú csoportkulcs és fõkulcs rendelhetõ, amelyek a kí-
vánt ajtókat nyitják.

Használatával idõt takarítunk meg, nem csök-
ken a biztonság, növekszik az el-
lenõrzöttség. A dobozt nyitó sze-
mély csak az õ számára engedé-

lyezett kulcsokat veheti el, az ezzel ellentétes maga-
tartás számtalan módon kijelezhetõ, szankcionálható.
Riasztás a nyitva hagyott ajtó, áramszünet, határidõ-
ben vissza nem vitt kulcs, stb. esetén.

Biztonság és ajtó

ellenõrzés


