Interiérová klika FACE ID
Vhodné umístění – kancelářské, bytové a nebytové prostory

Vstupní dveře opatřené klikou FACE ID je možné otevřít na základě:
1)
2)
3)
4)
5)

Biometrického rozpoznání obličeje
Biometrického rozpoznání dlaně (vhodné pro děti)
Zadáním číselného kódu na display
Přiložením čipu, nebo karty
Pomocí bezpečnostního klíče

Interiérovou kliku FACE ID je možné instalovat pouze ve vnitřních
prostorách objektů, jelikož nedisponuje ochranným vyhřívaným
krytem na období mrazů, jako kliky FACE ID exteriérové. Klika je
opatřena infra kamerou s nočním viděním, nepotřebuje tedy při
vstupu osob žádné předepsané světelné podmínky a funguje i za
naprosté tmy.
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Instalace Kliky FACE ID:
Kliku je možné umístit na dveře z jakéhokoliv
materiálu o šířce dveří 35 mm až 70 mm.
Při montáži kliky FACE ID na vstupní dveře je
též možné zachovat stávající vnitřní zámkový
mechanismus dveří od jakékoliv kliky předešlé.

Napájení:
Klika FACE ID je napájena 8 ks tužkových baterií, které jsou umístěny ve
vnitřním prostoru a jsou tak z venkovní části dveří nepřístupné. Životnost
baterií závisí na počtu průchodů osob. Při běžném používání pěti členné
rodiny je životnost baterií cca dva roky. Stav baterií je signalizován na
vstupním display a v případě, že je nutné baterie vyměnit, klika sama na
toto s dostatečným předstihem upozorní.
V případě, že nejsou baterie vyměněné dle výstrahy na display a dojde
k jejich úplnému vybití, nabízí se možnost připojení externího zdroje
z venkovní části k nouzovému otevření. Zároveň je možné kliku odblokovat
pomocí bezpečnostního klíče, který se vloží do spodní části kliky a po jeho
otočení se klika deaktivuje. Je tedy možné i v tomto případě do prostoru
vstoupit a vybité baterie nahradit.

Správa uživatelů – povolení vstupu:
Do kliky FACE ID je možné nahrát až 100 uživatelů. Do menu kliky má
přístup pouze admin (může být libovolný počet adminů), kteří mohou
povolovat a zamezovat vstup osob.
Admin v jednoduchém menu může u každého uživatele zapsat jeho jméno
a nastaví jakým způsobem se bude dotyčný při vstupu identifikovat. Admin
provede prvotní nahrání uživatele např. jeho obličej a po opuštění menu
může již dotyčný uživatel do prostor vstupovat. Uživatel se identifikuje
pouze při vstupu do uzavřeného prostoru, při opuštění není identifikace
možná.
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Klady a výhody kliky FACE ID:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Žádné klíče po kapsách
Žádné zneužití ztracených klíčů
Žádné zabouchnuté klíče ve dveřích
Žádné zapomínání klíčů doma
Žádná výměna zámků při rozvázání
pracovního poměru se zaměstnancem
Jednoduchost ovládání při načítání osob
Jednoduchost a rychlost zamezení vstupu
Evidence historie vstupu osob dle data a času
Vstup do prostoru pouze oprávněným osobám
Zanedbatelný náklad na provoz
Výběr ze tří barevných provedení (černá, hnědá, zlatá)
Přijatelná pořizovací cena
Možnost instalace kliky přímo od nás
Non-stop servis
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