Aperio offline toegangscontrole

Eenvoudig,
kostenefficiënt
en snel

U wilt extra deuren aan uw bestaande of nieuwe
toegangscontrolesysteem toevoegen en heeft
vanwege het lagere beveiligingsniveau van de
ruimte(s) behoefte aan een simpele en voordelige
installatie. In die gevallen is Aperio toegangscontrole
dé oplossing. Aperio is een draadloze offline
toegangscontrole-oplossing die naadloos
geïntegreerd kan worden in de Honeywell Enterprise
Buildings Integrator (EBI). Aperio staat voor uniform
sleutelbeheer vanuit één managementplatform:
kostenefficiënt en makkelijk uitbreidbaar.
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