
Välj ett säkerhetssystem 
med full kontroll 
Nya trådlösa Aperio® H100



Nya Aperio® H100 ger både kapaciteten och flexibiliteten hos trådlös passerkontroll i ett smidigt, snyggt 
designat, batteridrivet dörrhandtag. Genom enkel integrering i nästan alla innerdörrar och brett stöd för 
RFID-teknologi ger det nya handtaget Aperio® H100 en prisvärd möjlighet att förbättra säkerheten för känsliga 
kontor, lager, arkiv, möteslokaler och liknande.

Viktiga fördelar:
 ∙ Det enklaste sättet att förse ett mekaniskt lås med 
passerkontroll utan att behöva borra

 ∙ Robust trådlös enhet, lämpad för miljöer med hög 
persontrafik

 ∙ Kompatibelt med de flesta vanliga skandinaviska 
instickslås

 ∙ Passar trä-, stål- och rörramsdörrar (och 
glasdörrar med standardlåshus)

 ∙ Den befintliga mekaniska cylindern kan behållas
 ∙ Smidig integrering i passersystem från andra 
leverantörer

 ∙ Kan användas med online-system eller som 
offline-lås

 ∙ Diskret handtag med minimal energiförbrukning 
och modern design

 ∙ LED-ljus för direkt statusindikering
 ∙ Handtagets batterier byts enkelt genom att lossa 
en enda skruv

 ∙ Stöd för följande RFID-teknologier: MIFARE 
Classic®, MIFARE Ultralight®, MIFARE® DESFire®, 
MIFARE® DESFire® SE, iCLASS

 ∙ Quad, unikt behörssortiment i samma design

Aperio® H100 trådlöst elektroniskt handtag

Enkelt. Säkert. Stilrent.
Utrusta valfria innerdörrar  
med säkerhetssystem

{seosandcard}
 

Autentisering  
av olika kodbärare

{battery}
 

Energisnålt & 
klimatsmart

{status}
 

LED-indikering  
av status 

 

{door}
 

Passar de flesta typer  
av innerdörrar

{nomodification}
 

Inget behov  
av borrning i dörrar



Stöd för de senaste kortteknologierna

Trådlös installation –  
ingen borrning behövs

Robust design 
för all typ av 
användning 
inomhus –  
plus säkerhets-
system online 
och offline

Uppgradera nu!
Utrusta ditt nya eller befintliga passersystem med 
trådlös passerkontroll. Aperio® är byggt för smidig 
integrering.
I Aperio®-sortimentet finns dörrbladsläsare, 
cylindrar, säkerhetslås, ett serverskåpslås och det 
nya trådlösa elektroniska handtaget.



ASSA ABLOY is the global  
leader in door opening solutions, 
dedicated to satisfying  
end-user needs for security, 
safety and convenience

www.assaabloy.com/aperio

ASSA AB
Förmansvägen 11
117 43 Stockholm
www.assa.se

Som världens ledande låskoncern erbjuder 
ASSA ABLOY ett mer komplett produktutbud för 
lås- och dörrlösningar än något annat företag 
på marknaden. I det snabbväxande området 
för elektromekaniska säkerhetslösningar har 
koncernen en ledande ställning inom till exempel 
passerkontroll, identifiering, entréautomatik och 
hotellsäkerhet.
Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen 
utvecklats från ett regionalt bolag till en 
internationell koncern med cirka 47 000 anställda 
och en omsättning på över 71 miljarder SEK.

“Revolutionerande trådlös låsteknologi för 
passerkontroll online eller offline”.
Aperio® är en ny teknologi utvecklad som ett 
komplement till nya och befintliga elektroniska 
passersystem. Det är ett enkelt och smidigt sätt 
för slutanvändarna att förbättra säkerheten och 
kontrollmöjligheterna i sina lokaler.
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