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O ﬁrmie
Nasza historia

Firma WANO Solutions istnieje od 2008 roku.
Została założona przez absolwentów Politechniki
Poznańskiej. Przedsiębiorstwo wystartowało dzięki
funduszom
zdobytym
z
Unii
Europejskiej.
Początkowo nasza siedziba główna znajdowała się
w Słupsku, jednak w 2010 roku została
przeniesiona do Poznania, co pozwoliło na
zwiększenie dostępności dla klientów z całej
Polski. Na chwilę obecną ﬁrma posiadamy trzy
oddziały, w tym w Słupsku, Poznaniu i Katowicach.
Posiadamy kilkadziesiąt punktów instalacyjnych na
terenie całego kraju oraz szeroko rozwiniętą sieć
sprzedaży.

Nasi partnerzy:

Nasza oferta

Oferta naszej ﬁrmy to produkty szeroko rozumianej
kontroli dostępu. W związku z ciągłym rozwojem
ﬁrmy, gama naszych produktów jest powiększana.
Oferujemy najwyższej klasy zabezpieczenia
światowej klasy producentów z Niemiec,
Hiszpanii, Austrii, Szwajcarii, Holandii oraz USA.
Oferujemy systemy elektronicznych zamków
hotelowych, zamków biurowych, bramek kontroli
dostępu, systemów rejestracji czasu

W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez
nas usług, nieustannie poszerzamy swoją wiedzę, aby
w każdym momencie móc zapewnić Państwu
dostęp
do
najnowszych
rozwiązań
technologicznych. Projektujemy i konﬁgurujemy
poszczególne systemy dostosowując je do potrzeb
klienta. Zapewniamy montaż oraz uruchomienie
systemów jak i opiekę serwisową, gwarancyjną jak i
pogwarancyjną nad urządzeniami na terenie
całego kraju i za granicą.
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Nasza misja

+48 61 307 22 35

pracy oraz systemów basenowych.

Firmy

Hotele

Apartementy

Urzędy

Szkoły

Teatry

Muzea

Lotniska

+48 61 307 22 35

Obiekty sportowe

Klienci indywidualni

wano.pl

Nasi Klienci
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Współpraca B2B

Oferujemy:

Dla wszystkich chętnych instalatorów, projektantów,
partnerów
biznesowych
proponujemy
atrakcyjne warunki handlowe. Współpracujemy z
najlepszymi dostawcami systemów z całego
świata z zakresu kontroli dostępu i zabezpieczeń.
Naszą misją jest dostawa wysokiej klasy urządzeń
spełniających indywidualne wymogi klienta.

okresowe promocje
na towar z naszej oferty

elastyczne
warunki płatności

dostawę towaru na czas

darmowe szkolenia
dedykowaną
linię telefoniczną
z pomocą techniczną
dla instalatorów

wsparcie
instalatorskie - 40
lokalizacji

rabaty cenowe
na cały asortyment

24 miesięczną
gwarancję na wszystkie
nasze urządzenia i
usługi
Dokładamy wszelkich starań, aby nasi partnerzy
biznesowi mieli dostęp do najnowszych technologii,
najniższych cen i elastycznych warunków płatności.

przedłużenie gwarancji
do 10 lat po podpisaniu
umowy serwisowej

+48 61 307 22 35

materiały reklamowe

wano.pl

Nasza współpraca opiera się na wspólnym zaufaniu,
partnerskich relacjach i indywidualnym podejściu do
każdej inwestycji.
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11

Zamki na kod
do apartamentów

50

Zamki hotelowe
Messerschmitt

65

Automatyka hotelowa
Messerschmitt

70

Zamki hotelowe
do istniejących drzwi

79

Zamki elektroniczne
Uhlmann und Zacher
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Zamki biurowe

90

Inteligentna wkładka
obrotowa

92

Zamki do drzwi szklanych

96

Elektroniczne zamki szafkowe

103
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+48 61 307 22 35
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Zamki elektromotoryczne

129

System kontroli dostępu
i rejestracji czasu pracy
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Włączniki hotelowe
na kartę
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Depozytory kluczy
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Inteligentne systemy
parkingowe
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Karty, breloki, opaski,
akcesoria RFID

157

Sejfy hotelowe
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wano.pl

Systemy jednego klucza
MasterKey

+48 61 307 22 35

Hotelowe panele
informacyjne DND MUR
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Legenda
Praca systemowa

Wbudowany
czytnik linii papilarnych

zarządzanie dedykowanym
oprogramowaniem

Praca autonomiczna

Wbudowany
czytnik kodów QR

zarządzanie dedykowaną
kartą/kodem Master

Możliwość awaryjnego
otwarcia kluczem
mechanicznym

Wbudowany
moduł Bluetooth
zarządzanie aplikacją

Możliwość awaryjnego
otwarcia baterią
jeden impuls do otwarcia

Wbudowany czytnik
kart zbliżeniowych

Urządzenie podtynkowe
na puszkę kwadratową

Wbudowana
klawiatura numeryczna

Urządzenie podtynkowe

+48 61 307 22 35

Urządzenie współpracuje
ze zdalnym pilotem

wano.pl

na puszkę okrągłą
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Odporny na warunki
atmosferyczne

Zmotoryzowany
mechanizm otwarcia

Zasilanie 12V AC

Automatyczna
funkcja antypaniczna

Zasilanie 24V AC

Duża przepustowość

Zasilanie 230V AC

Do zastosowań
wewnętrznych

Praca dwukierunkowa
wano.pl

+48 61 307 22 35

Elektromechaniczny
mechanizm otwarcia
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Ceny
Ceny podane w poniższym katalogu są cenami netto i nie zawierają podatku
VAT. Nie zawierają one również cen ewentualnych baterii i/lub zasilacza.
Podane ceny są cenami EXW dla siedziby WANO Solutions w Luboniu, nie
zawierają kosztów dostaw.

Gwarancja
Standardowo wszystkie nasze urządzenia i usługi objęte są 2 letnią gwarancją.
Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat poprzez podpisanie umowy
serwisowej.
Nasz serwis oferuje bezpłatną pomoc telefoniczną codziennie od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
Serwis / tel. +48 795 663 109 / serwis@wano.pl

Produkcja i dostawa

wano.pl

+48 61 307 22 35

Wszystkie urządzenia włącznie z kartami wykonywane są na zamówienie.
Oznacza to że ich poszczególne elementy mogą być spersonalizowane. Przed
zamówieniem należy dokładnie sprawdzić wszystkie wytyczne. Czas
oczekiwania na produkcję urządzeń może wynieść od 2 do 12 tygodni w
zależności od stopnie spersonalizowania.

10

Bramki
obrotowe
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Bramka obrotowa
BO-T01MH

Bramka ta działa dwustronnie. Posiada funkcje
automatycznego rozkładania ramion, automatyczne
zwolnienie przejścia po 2,5 sekundy oraz cechuje się
eleganckim i nowoczesnym designem

Obudowa wykonana ze szczotkowanej stali
nierdzewnej
Szerokość przejścia: 535-565mm
Przepustowość do 30 osób na minutę

4790,00 PLN

Bramka obrotowa
BO-C03G

Model ten działa dwukierunkowo. Bramka posiada
przejście podświetlone strzałkami wskazującymi
kierunek przejścia. Urządzenie ma bardzo
kompaktowy rozmiar dzięki czemu łatwo je
dopasować nawet do wąskiego korytarza.
Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo
Ramiona wykonane ze stali nierdzewnej
Zmotoryzowany mechanizm centrujący
Przepustowość do 30 osób na minutę
Szerokość przejścia: 550-580mm

2565,00 PLN

Model ten może działać zarówno jednokierunkowo
jak i dwukierunkowo. Bramka posiada
nowocześnie wyglądającą listwę LED, która nadaje
jej futurystycznego wyglądu.

Wykonanie ze stali nierdzewnej 304 oraz szkła

+48 61 307 22 35

Bramka obrotowa
BO-DSN50

hartowanego
Wymiary 360 x 760 x 980mm

500mm)
Przepustowość do 40 osób na minutę
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9387,00 PLN

wano.pl

Szerokość przejścia: 550mm (Długość skrzydła:

Bramka obrotowa
BO-C05G

Model ten działa dwustronnie. Posiada
wbudowany zmotoryzowany mechanizm centrujący
oraz automatyczną funkcję antypaniczną. Może
posiadać wbudowane czytniki kontroli dostępu.

Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo,
ramiona ze stali nierdzewnej
Szerokość przejścia 505-600mm
Wolne przejście w razie awarii zasilania
Przepustowość do 30 osób na minutę

3275,00 PLN

Bramka obrotowa
BO-DSN50P

Model ten działa dwustronnie. Jest to przenośna
wersja bramki BO-DSN50. Świetnie nadaje się do
miejsc gdzie potrzebna jest tymczasowa kontrola
dostępu.
Wykonanie ze stali nierdzewnej 304 oraz szkła
hartowanego
Wymiary 360 x 760 x 980mm
Szerokość przejścia: 550mm (Długość skrzydła: 500mm)
Przepustowość do 40 osób na minutę

9387,00 PLN

Model ten może działać zarówno
jednokierunkowo jak i dwukierunkowo. Bramka
jest odpowiednia dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózku inwalidzkim.
Obudowa wykonana ze szczotkowanej stali
nierdzewnej

+48 61 307 22 35

Bramka obrotowa
BO-DSN10

Szerokość przejścia: 650/1100mm (opcjonalnie)

11 424,00 PLN
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Przepustowość do 40 osób na minutę

Bramka obrotowa
BO-DSN1000

To urządzenie może działać
jednokierunkowo lub dwukierunkowo
zależnie od zamówionej wersji. Posiada
diody LED, które sygnalizują przyznanie lub
odmowę dostępu oraz szereg funkcji takich
jak np. automatyczną blokadę.
Wykonanie ze stali nierdzewnej
Przepustowość 35-40 osób na minutę
Szerokość przejścia: 550mm
Otwarte przejście w razie utraty zasilania

13 503,00 PLN

Bramka obrotowa
BO-DS112

Model ten może działać jedno lub
dwukierunkowo. Wyposażony jest w listwę LED
sygnalizującą czy dostęp został przyznany czy
nie. Posiada wiele zaawansowanych funkcji
takich jak np. anti-trailing, automatyczną
blokadę itp.
Wykonanie ze stali nierdzewnej
Wymiary: 1200*230*980mm
Szerokość przejścia: 550mm
Przepustowość 35-40 osób na minutę

8337,00 PLN

Model ten jest wykonany ze stali nierdzewnej
304. Cechuje się minimalistycznym designem
oraz odpornością na warunki atmosferyczne
Świetnie nadaje się do urzędów, szkół czy hoteli.
Wykonanie ze stali nierdzewnej 304
Wymiary: 1200 x 280 x 1000 mm
Szerokość przejścia: 550 mm

+48 61 307 22 35

Bramka obrotowa
BO-DS103N

Przepustowość 35-40 osób na minutę

wano.pl

7413,00 PLN
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Bramka obrotowa
BO-DS111

To urządzenie może działać
jednokierunkowo lub dwukierunkowo
zależnie od zamówionej wersji. Cechuje się
odpornością na warunki atmosferyczne
dzięki czemu może pracować na dworze.
Wykonanie ze stali nierdzewnej oraz
czarnego tytanu
Przepustowość 35-40 osób na minutę
Szerokość przejścia: 550mm
Wymiary 1200 x 280 x 1000 mm

12 453,00 PLN

Bramka obrotowa
BO-DS1000S

To urządzenie może działać jednokierunkowo
lub dwukierunkowo zależnie od zamówionej
wersji. Jest to rozszerzenie bramki BO-DS1000,
posiada przejście z obu stron.

Wykonanie ze stali nierdzewnej
Przepustowość 35-40 osób na minutę
Szerokość przejścia: 550mm
Otwarte przejście w razie utraty zasilania
Wymiary 1400 x 520 x 1000 mm

wano.pl

+48 61 307 22 35

20 853,00 PLN
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Bramki
uchylne
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Bramka uchylna
półautomatyczna
BU-K15

Model ten działa dwustronnie, a otwarcie następuje po
podaniu sygnału z s ystemu kontroli dostępu lub z
przycisku, po czym następuje zwolnienie wewnętrznej
blokady.

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
Sygnalizacja LED
Szerokość przejścia 620/755/815/900mm
Bramka działa dwukierunkowo

3470,00 PLN

Bramka uchylna
półautomatyczna
BU-SW027

Model ten działa jednostronnie, a otwarcie
następuje po podaniu impulsu elektrycznego.
Zamknięcie bramki następuje samoczynnie.
Wykonanie ze stali pokrytej warstwą
niklowo-chromową
Wymiary 1005 x 846mm (lub 1005 x 868mm)
Waga bramki 11,5kg

Bramka uchylna
automatyczna
BU-K14

Model ten działa dwustronnie oraz charakteryzuje się
wyjątkową odpornością na ścieranie przez co długo
zachowuje swój atrakcyjny wygląd.

Obudowa wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej
Sygnalizacja LED

+48 61 307 22 35

1300,00 PLN

Szerokość przejścia 600/900/1000/1200mm

6810,00 PLN
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Wolne przejście w razie awarii zasilania

Bramka uchylna
automatyczna
BU-K17
Działa dwustronnie oraz jest odpowiednia dla
osób poruszających się na wózku inwalidzkim
czy osób z dużym bagażem.

Obudowa wykonana ze szczotkowanej stali
nierdzewnej
Szerokość przejścia 620/755/815/900mm
Kompatybilność z większością systemów
kontroli dostępu

5000,00 PLN

Bramka uchylna
automatyczna
BU-SW070
Model ten działa jednostronnie . Istnieje
możliwość dostosowania bramki do
indywidualnych potrzeb klienta.
Wykonanie ze stali kwasoodpornej
Wymiary 1020*855mm
Waga bramki 31kg
Bramki mogą pracować w systemach tzw. fali

9415,00 PLN

+48 61 307 22 35

Bramka uchylna
mechaniczna
BU-SW020
Jednokierunkowa bramka mechaniczna która
otwiera sie manualnie a zamyka
automatycznie.

Bramka wykonana jest ze stali pokrytej warstwą
niklowo-chromową

Waga: 11,5kg

1110,00 PLN
18
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Wymiary bramki: 1005 x 800mm.

Bramka uchylna
mechaniczna
BU-SW021

Bramka ta otwiera się jednokierunkowo poprzez
popchnięcie
skrzydła,
a
zamyka
się
samoczynnie. Bramke można zablokować w
pozycji otwartej.
Bramka wykonana jest ze stali pokrytej warstwą
niklowo-chromową
Możliwość zablokowania w pozycji otwartej
Wymiary bramki: 1005 x 800mm

1340,00 PLN

Bramka uchylna
mechaniczna
BU-SW023

Model ten działa dwukierunkowo. Bramka
dedykowana jest do pomieszczeń
zamkniętych. Posiada zamknięcie na zamek
patentowy.

Wykonana jest ze stali pokrytej warstwą
niklowo-chromową
Regulacja ruchu w strefach boksów kasowych
Wymiary: 610 x 800mm

1110,00 PLN

+48 61 307 22 35

Bramka uchylna
mechaniczna
BU-SW024
Dwukierunkowa bramka uchylna
przeznaczona do pracy z boksem
kasowym. Bramka nie jest samopowrotna.

Bramka wykonana jest ze stali pokrytej warstwą
niklowo-chromową
Waga: 12kg

1110,00 PLN
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Wymiary bramki: 1005 x 800mm.

Bramka uchylna
mechaniczna
BU-SW025

Dwukierunkowa uniwersalna bramka
przeznaczona do montażu na boksie
kasowym za pomocą śrub montażowych.

Bramka wykonana jest ze stali pokrytej warstwą
niklowo-chromową
Wymiary bramki: 330 x 560/1050mm

695,00 PLN

Bramka uchylna
mechaniczna
BU-SW028

Model ten działa dwustronnie oraz jest
samopowrotny. Dzięki zawiasowi
wahadłowemu może służyć za wejście i
wyjście z budynku.

Bramka wykonana jest ze stali pokrytej warstwą
niklowo-chromową
Bramka samopowrotna
Wymiary: 1005 x 800mm

975,00 PLN

Bramka uchylna
BU-DS205A

+48 61 307 22 35

Model ten działa dwustronnie i wykonany
jest ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
Ramię może być wykonane z plexiglasu lub
stali nierdzewnej (zależnie od zamówienia).

Wymiary 168 x 1050 mm
Szerokość przejścia: 900 mm

8190,00 PLN
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Przepustowość 30 osób na minutę

Bramka uchylna
BU-DS202A

Bramka uchylna wykonana jest ze stali
nierdzewnej 304. Urządzenie spełnia normy
przejść dla osób niepełnosprawnych dzięki
czemu może być wszechstronnie
montowane.
Wymiary 1200 x 280 x 1050 mm
Szerokość przejścia 900 mm
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
Wykonanie: stal nierdzewna 304 + plexiglas

10 290,00 PLN

Bramka uchylna
BU-DS8000

Model ten działa dwustronnie. W nagłych
przypadkach może być wykorzystana jako
przejście ewakuacyjne. Cechuje się cichą
pracą.
Bramka wykonana jest ze stali nierdzewnej oraz
plexiglasu
Szerokość przejścia 600-1200 mm
Długość ramienia 900-1800mm (opcjonalnie)
Wymiary: 168 x 1050 mm

wano.pl

+48 61 307 22 35

9355,00 PLN
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Bramki
sensoryczne
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Bramka sensoryczna
BS-DSN20

Model ten działa jednostronnie, a otwarcie
następuje po podaniu impulsu elektrycznego.
Zamknięcie bramki następuje samoczynnie.

Wykonanie ze szczotkowanej stali nierdzewnej
malowanej na czarno
Szerokość przejścia: 650-1100mm
Odpowiednia do montażu na zewnątrz
Przepustowość do 40 osób na minutę

20 030,00 PLN

Bramka sensoryczna
BS-DS212D
Model ten może działać zarówno
jednokierunkowo jak i dwukierunkowo oraz
posiada szereg usprawnień, które ułatwiają
przejście osobom poruszającym się na wózku
inwalidzkim.
Blokada po 5 sekundach gdy przechodzień
nie przejdzie przez bramkę
Przepustowość do 35-40 osób na minutę
Szerokość przejścia 600-1000 mm
Wolne przejście w razie awarii zasilania

19 600,00 PLN

Działa dwustronnie oraz jest odpowiednia dla
osób poruszających się na wózku inwalidzkim czy
osób z dużym bagażem.

Bramka wykonana ze szczotkowanej stali
nierdzewnej oraz ze szkła hartowanego
Szerokość przejścia 600-900mm

+48 61 307 22 35

Bramka sensoryczna
BS-DS218

Przepustowość 45-55 osób na minutę

17 760,00 PLN
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Funkcja anti-trailing: w jednym czasie
przechodzi tylko jedna osoba

Bramka sensoryczna
BS-DSN212X
Model ten wykonany jest ze stali
nierdzewnej 304 (skrzydło z plexiglasu).
Bramka może posiadać przejście szerokie
od 600 do 850 mm (na zamówienie).
Wykonanie ze stali nierdzewnej 304 oraz
plexiglasu
Szerokość przejścia: 650-850 mm
Odpowiednia do montażu na zewnątrz
Przepustowość do 40 osób na minutę

15 510,00 PLN

Bramka sensoryczna
BS-DS212P

Model ten jest wyposażony w 5 par czujników
zapewniających bezpieczeństwo przejścia. Jest
odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.
Może być zamontowany zarówno wewnątrz
jak i na zewnątrz.
Wykonanie stal nierdzewna 304 oraz plexiglas
(skrzydło)
Przepustowość do 35-40 osób na minutę
Szerokość przejścia 600-1200mm
Wolne przejście w razie awarii zasilania

22 250,00 PLN

Bramka sensoryczna
BS-DS2000

+48 61 307 22 35

Urządzenie wykonane jest ze szczotkowanej
stali nierdzewnej, skrzydło z plexiglasu/szkła
akrylowego. Posiada 5 par czujników
zwiększających bezpieczeństwo.

Bramka wykonana ze szczotkowanej stali
malowanej na czarno
Szerokość przejścia 600-1200 mm
Przepustowość 35-40 osób na minutę

22 070,00 PLN
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Otwarte przejście w razie utraty zasilania

Bramka sensoryczna
BS-DS7100

Wydajna bramka sensoryczna wykonana
ze szczotkowanej stali, skrzydło z
plexiglasu/szkła akrylowego. Posiada 6 par
czujników zwiększających bezpieczeństwo.

Działanie jedno lub dwukierunkowo
Szerokość przejścia: 600-1000 mm
Odpowiednia do montażu na zewnątrz
Przepustowość 45-55 osób na minutę

26 560,00 PLN

Bramka sensoryczna
BS-DSN70

Model ten cechuje się szybkością pracy
oraz wysoką wydajnością. Posiada listwy
LED nadające jej atrakcyjności i
nowoczesnego wyglądu. Działa
dwukierunkowo.
Wykonanie stal nierdzewna malowana
proszkowo
Przepustowość do 55 osób na minutę
Szerokość przejścia 650-1000mm
Wolne przejście w razie awarii zasilania

23 320,00 PLN

Bramka sensoryczna
BS-DS9000

+48 61 307 22 35

Bramka sensoryczna z wysokimi skrzydłami
wykonana jest ze stali nierdzewnej 304,
skrzydło z plexiglasu. Posiada ułatwienia
dla osób niepełnosprawnych.
Wymiary 1400 x 168 x 1000 mm
Szerokość przejścia 550-900 mm
Przepustowość 40-45 osób na minutę

21 960,00 PLN
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Może być zamontowana wewnątrz i na
zewnątrz

Bramka sensoryczna
BS-DS7000H

Wydajna bramka sensoryczna z wysokimi
skrzydłami wykonana ze stali nierdzewnej
304, skrzydło z plexiglasu.

Działanie jedno lub dwukierunkowo
Szerokość przejścia: 600-1200 mm
Długość ramienia 1200-1800 mm
Wymiary 1605 x 127 x 1000 mm

31 100,00 PLN

Bramka sensoryczna
BS-DSN30

Model ten cechuje się szybkością pracy
oraz wysoką wydajnością. Posiada listwy
LED nadające jej atrakcyjności i
nowoczesnego wyglądu. Jest odpowiednia
dla osób niepełnosprawnych.
Wykonanie stal nierdzewna, plexiglas (skrzydło)
Przepustowość do 45 osób na minutę
Szerokość przejścia 550 mm
Może być zamontowana wewnątrz jak i na
zewnątrz

17 360,00 PLN

Bramka sensoryczna
BS-DS3000

+48 61 307 22 35

Model ten wykonany jest ze szczotkowanej
stali nierdzewnej malowanej proszkowo.
Urządzenie posiada 4 pary czujników
zwiekszających bezpieczeństwo.
Wymiary 1400 x 280 x 1000 mm
Szerokość przejścia 550-850 mm
Przepustowość 40-45 osób na minutę

19 800,00 PLN
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Może być zamontowana wewnątrz i na
zewnątrz

Bramofurty
niskie
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Bramofurta niska
BF-DZ401

To urządzenie może działać
jednokierunkowo lub dwukierunkowo
zależnie od zamówionej wersji. Świetnie
nadaje się do obszarów wymagających
wysokiej jakości bezpieczeństwa (banki,
stadiony, biura itp.).
Wykonanie ze stali nierdzewnej
Przepustowość 35-40 osób na minutę
Szerokość przejścia: 565,5 mm
Otwarte przejście w razie utraty zasilania
Wymiary 1300 x 1449 x 1100 mm

15 930,00 PLN

Bramofurta niska
BF-DZ402

To urządzenie może działać jednokierunkowo
lub dwukierunkowo zależnie od zamówionej
wersji. Świetnie nadaje się do obszarów
wymagających wysokiej jakości bezpieczeństwa
(banki, stadiony, biura itp.).
Wykonanie ze stali nierdzewnej
Przepustowość 35-40 osób na minutę
Szerokość przejścia: 565,5 mm
Otwarte przejście w razie utraty zasilania
Wymiary 1300 x 1449 x 1100 mm

wano.pl

+48 61 307 22 35

17 900,00 PLN
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Bramki dla
pieszych
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Bramka dla pieszych
BP-6003A

To urządzenie działa jednokierunkowo.
Bramka dla pieszych BP-6003A posiada
ułatwienia spełniające standardy przejścia
dla osób poruszających się na wózku
inwalidzkim.

Wykonanie ze szczotkowanej stali
nierdzewnej oraz szkła
Wymiary: szer. 1200 mm x wys.1000 mm
Szerokość przejścia: 900 mm
Blokada poprzez klucz mechaniczny

2962,00 PLN

Bramka dla pieszych
BP-6003B

To urządzenie działa jednokierunkowo lub
dwukierunkowo. Bramka posiada
ułatwienia spełniające standardy przejścia
dla osób poruszających się na wózku
inwalidzkim.
Wykonanie ze szczotkowanej stali
nierdzewnej oraz szkła
Wymiary: szer. 1200 mm x wys.1000 mm
Szerokość przejścia: 900 mm
Blokada poprzez elektrozaczep

4250,00 PLN

Automatyczna ramka
dla pieszych BP-6003C

+48 61 307 22 35

To urządzenie działa jednokierunkowo lub
dwukierunkowo. Bramka posiada
ułatwienia spełniające standardy przejścia
dla osób poruszających się na wózku
inwalidzkim. Możliwość współpracy z
czytnikami KD.
Wykonanie ze szczotkowanej stali
nierdzewnej oraz szkła
Wymiary: szer. 1200 mm x wys.1000 mm
Blokada poprzez elektrozaczep

30

8115,00 PLN
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Szerokość przejścia: 900 mm

Bramka dla pieszych
BP-6004A

Manualna wysoka bramka dla pieszych
działająca jedno lub dwukierunkowo.
Blokada następuje poprzez klucz
mechaniczny. Istnieje możliwość
współpracy z czytnikami KD.
Wykonanie ze szczotkowanej stali
nierdzewnej
Wymiary: szer. 1000 mm x wys.2240 mm
Szerokość przejścia: 900 mm
Blokada poprzez klucz mechaniczny

4250,00 PLN

Bramka dla pieszych
BP-6004B

Manualna wysoka bramka dla pieszych
działająca jedno lub dwukierunkowo.
Blokada następuje poprzez elektrozaczep.
Istnieje możliwość współpracy z czytnikami
KD.
Wykonanie ze szczotkowanej stali
nierdzewnej
Wymiary: szer. 1000 mm x wys.2240 mm
Szerokość przejścia: 900 mm
Blokada poprzez elektrozaczep

6825,00 PLN

Automatyczna bramka
dla pieszych BP-6004C
+48 61 307 22 35

Automatyczna wysoka bramka dla
pieszych działająca jedno lub
dwukierunkowo. Blokada następuje
poprzez elektrozaczep. Istnieje
możliwość współpracy z czytnikami KD.

Wykonanie ze szczotkowanej stali
nierdzewnej
Wymiary: szer. 1200 mm x wys.2240 mm
Szerokość przejścia: 900 mm

9405,00 PLN
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Blokada poprzez elektrozaczep

Bramki
wysokie
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Bramka wysoka
BW-401

Model ten może działać zarówno
jednokierunkowo jak i dwukierunkowo. Bramka
jest odpowiednia dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózku inwalidzkim.
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
Szerokość przejścia może wynosić nawet 1200mm
Przepustowość 35-40 osób na minutę

32 785,00 PLN

Bramka wysoka
BW-401 Black

Model ten może działać zarówno
jednokierunkowo jak i dwukierunkowo. Bramka
jest odpowiednia dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózku inwalidzkim.
Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo
Szerokość przejścia może wynosić 650mm
Przepustowość 35-40 osób na minutę
Wymiary 1500 x 1550 x 2250 mm

25 552,00 PLN

Wykonanie ze stali nierdzewnej
Przepustowość 35-40 osób na minutę
Szerokość przejścia 650mm
Otwarte przejście w razie utraty zasilania

26 910,00 PLN
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Bramka może działać jedno jak i dwukierunkowo.
Świetnie nadaje się do obszarów wymagających
wysokiej jakości bezpieczeństwa. W danym czasie
może przejść jedna osoba.

+48 61 307 22 35

Bramka wysoka
BW-411

Bramka wysoka
BW-DS411 Black

Bramka może działać jedno jak i dwukierunkowo.
Świetnie nadaje się do obszarów wymagających
wysokiej jakości bezpieczeństwa. W danym czasie
może przejść jedna osoba.
Wykonanie ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo
Przepustowość 35-40 osób na minutę
Szerokość przejścia 650mm
Otwarte przejście w razie utraty zasilania

19 120,00 PLN

Bramka wysoka
BW-DS412
Podwójna bramka wysoka może działać jedno
jak i dwukierunkowo. Posiada wiele
zaawansowanych funkcji takich jak np. antitrailing czy funkcja antypaniczna. Może działać
jedno jak i dwukierunkowo.
Wykonanie ze stali nierdzewnej 304
Przepustowość 35-40 osób na minutę
Szerokość przejścia 2 x 650mm
Otwarte przejście w razie utraty zasilania

32 040,00 PLN

Podwójna bramka wysoka posiada daszek
chroniący przed deszczem. Jest wykonana ze
stali nierdzewnej 304, opcjonalnie 316. Może
pracowac zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo
Szerokość przejścia 2 x 650 mm

+48 61 307 22 35

Bramka wysoka
BW-DS402FS

Przepustowość 35-40 osób na minutę

34 875,00 PLN
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Wymiary 2200 x 1500 x 2250 mm

Bramka wysoka
BW-DS413

Potrójna bramka wysoka może działać zarówno
jednokierunkowo jak i dwukierunkowo. Bramka jest
odpowiednia dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózku inwalidzkim.
Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo
Szerokość przejścia może wynosić 650mm
Przepustowość 35-40 osób na minutę
Wymiary 1500 x 1550 x 2250 mm

46 215,00 PLN

Kontener dla ochrony

Konstrukcja spawana i malowana, z zawiasami do
transportu HDS, wzmacniana blachą ryflowaną.
Możliwość zmiany wymiarów pomieszczenia dla
ochrony – pod zamówienie.

wano.pl

+48 61 307 22 35

Wynajem / abonament
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Wygrodzenia
do bramek
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Barierka WB-6002S

Barierka wykonana ze stali nierdzewnej,
przeznaczona jest zarówno do montażu
wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Wykonanie ze stali nierdzewnej
Wymiary: dł.1000mm x gł.10mm x wys.1000mm
Do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego

1650,00 PLN

Barierka szklana
WB-6002GL

Barierka stalowo-szklana służąca jako uzupełnienie
przejścia przy bramkach kontroli dostępu.
Wykonana jest ze stali nierdzewnej i szkła
hartowanego. Przeznaczona jest do użytku
wewnętrznego jak i zewnętrznego

Wykonanie ze stali nierdzewnej i szkła hartowanego
Wymiary: dł.1000mm x gł.10mm x wys.1000mm
Do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego

2350,00 PLN

Barierka stalowa wysoka

+48 61 307 22 35

Barierka wysoka wykonana ze stali nierdzewnej
cechuje się eleganckim wyglądem oraz solidną
konstrukcją. Przeznaczona jest do użytku
wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Wykonanie ze stali nierdzewnej
Przeznaczona do montażu wewnętrznego jak i
zewnętrznego

3345,00 PLN
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Wymiary: dł.1000mm x gł.10mm x wys.2000mm

Akcesoria do
bramek
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Licznik osób

Urządzenie działa w trybie bezprzewodowym. Licznik
osób 3D wykorzystuje algorytm stereowizji, który
umożliwia liczenie przepływu osób z dużą
dokładnością. Potrafi rozpoznawać twarz oraz
śledzić klienta odsiewając go spośród cieni.
Przesyłanie danych poprzez protokół HTTP
Odświeżanie obrazu: 352x288@20fps
Rozdzielczość: 1280x800
Zasilanie: 12 V ± 25%

5855,00 PLN

Terminal kontroli
temperatury

Terminal wykrywa temperaturę ciała i w czytelny
sposób pokazuje czy dana osoba może wejść
na teren firmy czy też nie. Dodatkowo może
wykrywać maseczkę, zapisywać zdjęcia lub
działać w trybie pasywnym.

Wykrywanie temperatury oraz maseczki
Możliwość włączenia dodatkowych funkcji (za
pomocą myszki)
Dokładność pomiaru: ≤ ± 0,5 °C

5695,00 PLN

Panel kontrolny RC

+48 61 307 22 35

Panel umożliwiający kontrolowanie bramki
za pomocą kilku przycisków. Pozwala m.in.
na otwieranie i zamykanie bramki.

Wysoka odporność na zakłócenia
Długość przewodu od bramki do panelu może
wynosić nawet do kilku kilometrów bez utraty
sygnału

465,00 PLN
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Wymiary: 107*107*25mm

Skaner kodów
kreskowych

Urządzenie umożliwia odczyt kodów
kreskowych wydrukowanych na papierze lub z
ekranów smartfonów. Może być kompatybilny z
bramką kontroli dostępu.

Zasilanie: 5V-20V
Interfejsy: USB, RS232, RS485, Wiegand
Wymiary: 76,72 x 66,3mm x 64,7 mm

966,00 PLN

Sterownik radiowy RE-2K
Sterownik radiowy umożliwia zdalne
otwieranie bramek za pomocą fal radiowych.
Posiada zasilanie bateryjne.

Zasięg do 200m w terenie otwartym
Sygnalizacja niskiego napięcia baterii w
pilocie
2 niezależne, programowalne kanały
Obsługa do 16 pilotów

150,00 PLN

Głównym założeniem systemu jest ograniczenie
dostępu osób z podwyższoną temperaturą na teren
obiektu. System wymusza temperaturę oraz
dezynfekcję rąk jak również posiadanie karty
zbliżeniowej w celu przyznania dostępu.
W przypadku załączenia się alarmu
ewakuacyjnego, z systemu PPOŻ bramki dostają
sygnał na otwarcie i automatycznie się otwierają

+48 61 307 22 35

System kontroli temperatury i
dezynfekcji rąk

System jest dostosowywany na zamówienie pod
indywidualne potrzeby klienta

Cena ustalana
indywidualnie
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Pomiar temperatury z odległości nawet do 1 metra

Kolczatka do kontroli
dostępu pojazdów

Urządzenie jest przeznaczone do miejsc
wymagających wysokiej klasy bezpieczeństwa.
Produkt może posiadać kolce z jednej lub z
obu stron, zależnie od zamówionej wersji.
Wykonanie ze stali lakierowanej
W nagłych przypadkach kolce można będzie
ręcznie podnieść / opuścić
Urządzenie jest wodoodporne i pokryte warstwą
zabezpieczającą przed rdzą
Szybka prędkość podnoszenia, 1-2s do góry, 1-2s
w dół

25 370,00 PLN

Indywidualny tester ESD

Indywidualny tester ESD jest elektronicznym
urządzeniem do sprawdzania elementów
uziemienia personelu, takich jak opaski na
nadgarstek, przewodów uziemiających czy
obuwia ochronnego.

Oddzielne badania prawego i lewego buta
Napięcia testowe 30 V, 50 V lub 100 V
(domyślnie)
Ustawianie limitów za pomocą przełączników DIP
Niższe limity mogą być wyłączane

3800,00 PLN

Urządzenie służy do bezkontaktowego
testowania pracowników pod kątem
alkoholu. Tester posiada dodatkowo takie
funkcje jak rozpoznawanie twarzy czy
odczyt danych w czasie rzeczywistym.

Rozpoznawanie twarzy
Rejestrowanie godziny wejścia i wyjścia

+48 61 307 22 35

Tester trzeźwości

Wynajem / abonament
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Integracja z systemami kontroli dostępu

Kolektor kart
DSSP-6001A

Urządzenie jest przeznaczone do zbierania
kart pasażerów. Wykonane jest ze
szczotkowanej stali nierdzewnej 304. Po
otrzymaniu karty kolektor otwiera bramkę
kontroli dostępu.
Pojemność na 500 kart
Wykonanie ze stali nierdzewnej 304
Wymiary: 220 x 150 x 1000 mm
Zasilacz: AC 220V/110V, 50/60Hz

3650,00 PLN

Kolektor opasek
DSSP-6001B
Urządzenie jest przeznaczone do zbierania
opasek pasażerów. Wykonane jest ze
szczotkowanej stali nierdzewnej 304. Po
otrzymaniu karty kolektor otwiera
bramkę kontroli dostępu.
Pojemność na 500 opasek
Wykonanie ze stali nierdzewnej 304
Wymiary: 270 x 230 x 1000 mm
Zasilacz: AC 220V/110V, 50/60Hz

9940,00 PLN

Czytnik kart
DSSP-6001C

+48 61 307 22 35

Urządzenie jest przeznaczone do
odczytywania kart pasażerów i
przyznawania dostępu do bramki kontroli
dostępu. Wykonane jest ze szczotkowanej
stali nierdzewnej 304.
Waga 20kg
Wykonanie ze stali nierdzewnej 304
Wymiary: 220 x 150 x 1000 mm

2940,00 PLN
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Zasilacz: AC 220V/110V, 50/60Hz

Terminal płatniczy
CSP-QS

Urządzenie jest wyposażone w klawiaturę i
czytnik kodu QR. Płatność odbywa się
poprzez telefon komórkowy klienta w jego
aplikacji bankowej lub za pomocą BLIK.
Wykonanie ze stali nierdzewnej.
System bezgotówkowy eliminuje ryzyko włamania i
kradzieży środków
Zasilanie 220-230VAC / 24V AC/DC
Wymiary: 82 x 190 x 60 mm
Klasa ochrony: IP55
Posiada uziemienie ochronne PE

1290,00 PLN

Terminal płatniczy
CSP-On-Q

Urządzenie jest wyposażone w czytnik kodu
QR. Płatność odbywa się poprzez telefon
komórkowy klienta w jego aplikacji bankowej
lub za pomocą BLIK. Wykonanie ze stali.

System bezgotówkowy eliminuje ryzyko włamania i
kradzieży środków
Zasilanie 230V AC
Wymiary: 100 x 160 x 55 mm
Klasa ochrony: IP20
Posiada styk uziemienia ochronnego PE

790,00 PLN

Moneterka
AC1-Master-OD

+48 61 307 22 35

Urządzenie współpracuje z bramkami
kontroli dostępu oraz szlabanami.
Płatności dokonuje się monetami lub
żetonami. Wykonanie ze stali malowanej
proszkowo.
Wymiary: 150 x 205 x 250 mm
Klasa ochrony: IP20

Urządzenie nie wydaje reszty

1500,00 PLN
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Obsługa monet: 5zł, 2zł, 1zł, 50gr, 20gr,
10gr oraz 2euro, 1euro, 50cent, 20cent,
10cent

Moneterka
CSP-Micro-OD

Urządzenie współpracuje z zamkami
elektronicznymi, bramkami kontroli dostępu,
szlabanami itp.. Płatności dokonuje się
monetami lub żetonami. Wykonanie ze stali
nierdzewnej.
Wymiary: 162 x 326 x 120 mm
Opcjonalnie możliwość wyposażenia w modem
Klasa ochrony: IP55
Obsługa monet: 5zł, 2zł, 1zł, 50gr, 20gr, 10gr
oraz 2euro, 1euro, 50cent, 20cent, 10cent
Urządzenie nie wydaje reszty

4500,00 PLN

Terminal płatniczy
CSP-Mini-Q

Urządzenie jest wyposażone w czytnik kodu
QR. Płatność odbywa się poprzez telefon
komórkowy klienta w jego aplikacji bankowej
lub za pomocą BLIK. Wykonanie ze stali
nierdzewnej.
System bezgotówkowy eliminuje ryzyko włamania i
kradzieży środków
Zasilanie 5-12V DC
Wymiary: 36 x 55 x 81 mm

680,00 PLN

Drukarka termiczna
CSP-Print

+48 61 307 22 35

Urządzenie umożliwia druk
jednorazowych kodów systemu CSP-Q.
Drukarka jest urządzeniem
samodzielnym i nie wymaga instalacji
oraz podłączenia do komputera.
Wymiary: 150 x 195 x 170 mm
Trwałość głowicy wydruku: 100 000
metrów

Szerokość rolki papieru: 80mm

1480,00 PLN
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Waga: 1,8kg

Detektory
metalu

45

Detektor metalu DM515

Potrafi wykryć przedmioty rozmiaru połowy spinacza
do papieru. Posiada wybór spośród 9 typów
dźwięków alarmowych, a każdy z nich posiada 8
stopniową regulacje tonu. Zgodny z
międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.
Czułość możliwa do dostosowania
Nie wyrządza krzywdy osobom z rozrusznikiem
serca oraz kobietom w ciąży
Diody LED na obudowie wskazują obszar, w
którym znajduje się niedozwolony przedmiot
Regulacja tonów dźwiękowych

5165,00 PLN

Detektor metalu DM516

Model ten potrafi zarówno wykrywać metalowe
przedmioty jak i dokonywać pomiaru temperatury.
Urządzenie cechuje się dużą odległością
wykrywania, precyzją i wysoką jakością. Możliwość
podłączenia do komputera, kamery, monitoringu.

Potrafi wykryć przedmioty rozmiaru połowy
spinacza do papieru
Czułość możliwa do dostosowania
18 stref wykrywania
Wykrywanie temperatury nawet do 20 cm od
czujnika

7785,00 PLN

Urządzenie korzysta z termowizji aby
bezkontaktowo rejestrować dane o
temperaturze. Potrafi także sygnalizować zbyt
wysoką temperaturę za pomocą alarmu.
Zaawansowane funkcje takie jak np.
wykrywanie twarzy, pomiar temperatury,
przetwarzanie obrazu itp.
Nie wyrządza szkód kobietom w ciąży oraz
osobom z rozrusznikiem serca

+48 61 307 22 35

Detektor metalu DM517

17 440,00 PLN
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Posiada 18 standardowych stref przejścia

Bollardy
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Bollard - słupek
zabezpieczający montowany
na stałe SB1001

Urządzenie zabezpiecza dany teren przed wjazdem
nieuprawnionych pojazdów. Jest dostępne w różnych
rozmiarach aby sprostać najróżniejszym potrzebom
dotyczącym bezpieczeństwa i kontroli dostępu.
Dostępne rozmiary średnicy: 133/168/219 mm
Produkt przeszedł międzynarodowy certyfikat
stopnia ochrony SGS IP68, jest także wodoszczelny
Cylinder, górna pokrywa i kołnierz wykonane ze stali
nierdzewnej 304
Funkcja zdalnego sterowania

2200,00 PLN

Bollard - słupek
zabezpieczający
demontowalny SB1002

Urządzenie posiada trójkątny mechanizm
blokujący, dzięki któremu można bollard
może być łatwo zdejmowany i montowany.

Dostępne rozmiary średnicy: 133/168/219 mm
Produkt przeszedł międzynarodowy certyfikat stopnia
ochrony SGS IP68, jest także wodoszczelny
Cylinder, kołnierz, górna pokrywa i uchwyt
wykonane ze stali nierdzewnej 304
Z uchwytem ułatwiającym podnoszenie i
przemieszczanie

5045,00 PLN

Bollard - automatyczny
słupek zabezpieczający
SB1005

Wykonanie ze stali nierdzewnej 304
Trzon tłokowy jest poddawany azotowaniu w
kąpieli solnej QPQ, co zapewnia lepszą
wytrzymałość i odporność na rdzę
Przeszedł międzynarodowy certyfikat stopnia
ochrony SGS IP68, może być zanurzony w
wodzie do pracy

8460,00 PLN
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+48 61 307 22 35

Urządzenie posiada siłownik hydrauliczny zanurzony
w oleju, odporny na niskie i wysokie temperatury.
Opcjonalnie może posiadać funkcję ogrzewania w
razie bardzo niskich temperatur.

Zamki na kod
do apartamentów
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Zdalny zamek na kod do
apartamentów vG-BL1
Elektroniczny zamek na kod do apartamentu
działający na kartę Mifare 13,56 MHz, kod PIN,
aplikację mobilną oraz klucz mechaniczny.

Zamek wykonany jest ze stali nierdzewnej
Posiada zasilanie bateryjne (4 x AA)
Pasuje do każdych drzwi
Dostępne kolory: srebrny, złoty, czarny,
rdzawy brąz

895,00 PLN

Zdalny zamek na kod do
apartamentów vG-BL2 SQ
Elektroniczny zamek działający na kartę Mifare 13,56
MHz, kod PIN, aplikację mobilną oraz klucz
mechaniczny. Posiada nowoczesny i minimalistyczny
design, dzięki czemu dopasowuje się do prawie
każdej aranżacji wnętrza.

Zamek wykonany jest ze stali malowanej proszkowo
Posiada zasilanie bateryjne (4 x AA)
Pasuje do każdych drzwi
Dostępne kolory: srebrny, czarny

895,00 PLN

Zdalny zamek na kod do
apartamentów vG-BL3
+48 61 307 22 35

Elektroniczny zamek działający na kartę
Mifare 13,56 MHz, kod PIN, aplikację mobilną
oraz klucz mechaniczny o podłużnym i
szerokim okuciu.
Zamek wykonany jest ze stali nierdzewnej
szczotkowanej
Posiada zasilanie bateryjne (4 x AA)
Dostępne kolory: srebrny, czarny

945,00 PLN
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Klamka nakładkowa, pasująca do każdych drzwi

Zdalny zamek na kod do
apartamentów vG-BL4 SQ
Elektroniczny zamek ziałający na kartę Mifare 13,56
MHz, kod PIN, aplikację mobilną oraz klucz
mechaniczny dla obiektów na wynajem
krótkoterminowy. Można go zamontować na
drzwiach drewnianych, stalowych, ze stali
nierdzewnej i z mosiądzu.
Zamek wykonany jest ze stali nierdzewnej
Posiada zasilanie bateryjne (4 x AA)
Można go zamontować na drzwiach
zewnętrznych i wewnętrznych
Dostępne kolory: srebrny, czarny

930,00 PLN

Zdalny zamek do
apartamentów vG-BL5

Elektroniczny zamek działający na Bluetooth, kartę i
kod. Rozwiązanie dla mieszkań na wynajem lub
pokojów biurowych. Urządzenie współpracuje z
Amazon Alexą oraz Asystentem Google.

Możliwy do zamontowania na szklanych
drzwiach
Posiada zasilanie bateryjne (4 x AA)
Łatwy montaż
Dostępne kolory: srebrny, czarny

930,00 PLN

Zdalny zamek na kod do
apartamentów vG-BL6

+48 61 307 22 35

Elektroniczny zamek działający na Bluetooth,
kartę i kod. Posiada bardzo wąski szyld, co
umożliwia montaż na drzwiach wąskoprofilowych. Dodatkową zaletą jest podwyższony
stopień ochrony IP.

Zamek wykonany jest ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo
Można go zamontować na drzwiach
zewnętrznych i wewnętrznych
Dostępne kolory: srebrny, czarny, złoty
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Posiada zasilanie bateryjne (4 x AA)

Zdalny zamek na kod do
apartamentów vG-BL7

Elektroniczny zamek działający na Bluetooth, kartę i
kod. Cechuje go bardzo nowoczesny i minimalisty
design. Można stosować w apartamentach na
wynajem krótkoterminowy, hotelach i aparthotelach
zarówno w wersji offline i online.

Zamek wykonany jest ze stali nierdzewnej 304
Posiada zasilanie bateryjne (4 x AA)
Klamka jest wodoodporna
Dostępne kolory: srebrny, czarny, złoty

930,00 PLN

Zamek hotelowy HT-BL15

Elektroniczny zamek działający na Bluetooth, kartę i
kod. Urządzenie proste w montażu i pasuje do
większości drzwi istniejących na rynku. Posiada
funkcję podnoszenia klamki do góry podczas
zamykania drzwi

Zamek wykonany jest ze stali nierdzewnej
Posiada zasilanie bateryjne (4 x AA)
Można go zamontować na drzwiach
zewnętrznych i wewnętrznych
Dostępne kolory: srebrny, czarny, brąz

895,00 PLN

+48 61 307 22 35

Zdalny czytnik na kod do
apartamentów
vG-BLreader 2

Zdalny czytnik na kod do apartamentów
działający na Bluetooth, kartę i kod. Idealny do
domów i mieszkań. Pozwala także na
zabezpieczenie drzwi przesuwnych lub bramy
garażowej.

Czytnik wykonany jest ze szczotkowanego

Posiada zasilanie sieciowe
Można go zamontować wewnątrz i na
zewnątrz
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aluminium i szkła hartowanego

Daszek ochronny pod
czytnik vG-BLreader 2

Daszek ochronny daje ochronę czytnika kontroli
dostępu przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, a także zwiększa
bezpieczeństwo podczas wpisywania kodu PIN.

Daszek wykonany jest z tworzywa sztucznego
Przeznaczony jest do montażu natynkowego
Wymiary: 150 x104 x 90mm

120,00 PLN

Podkładka pod czytnik
vG-BLreader 2

Element dystansujący pod czytnik vG-BLreader 2
umożliwia montaż czytnika w większej odległości
od ściany pozostawiając więcej miejsca na
okablowanie.

Podkładka wykonana jest ze szkła akrylowego

40,00 PLN

+48 61 307 22 35

Bramka vGateway 2 WiFi

Urządzenie pozwala na przyznawanie dostępu z
dowolnego miejsca na ziemi. Współpracuje ze
zdalnymi zamkami na kod do apartamentów z
serii vG-Lock.

Bramka wykonana jest z tworzywa ABS
Posiada zasilanie sieciowe 5V

325,00 PLN
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Bramka musi być połączona z siecią Wi-Fi

Bramka vGateway 3 LAN

Urządzenie pozwala na przyznawanie dostępu z
dowolnego miejsca na ziemi. Współpracuje ze
zdalnymi zamkami na kod do apartamentów z
serii vG-Lock.

Bramka wykonana jest z tworzywa ABS
Posiada zasilanie sieciowe 5V
Bramka musi być połączona z siecią LAN

325,00 PLN

Zdalna wkładka
vG-BLcylinder 2

Elektroniczna wkładka na Bluetooth, kartę i kod
do apartamentów oraz wszelkich lokali na
wynajem krótkoterminowy. Dzięki swojej budowie
bardzo łatwo można ją dostosować do drzwi o
różnej grubości.

Wkładka wykonana jest ze stopu aluminium
Posiada zasilanie bateryjne (4 x AAA)
Zasilanie awaryjne w przypadku utraty zasilania
Dostępne kolory: srebrny, czarny

945,00 PLN

Zdalna gałkoklamka
vG-BLcylinder 3

+48 61 307 22 35

Urządzenie pozwala na przyznawanie dostępu
z dowolnego miejsca na ziemi. Współpracuje ze
zdalnymi zamkami na kod do apartamentów z
serii vG-Lock.

Wkładka wykonana jest ze stop aluminium
Posiada zasilanie bateryjne (4 x AAA)

1100,00 PLN
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Zasilanie awaryjne w przypadku utraty zasilania

Zdalny zamek szafkowy
vG-BLcabinet 1

Zdalny zamek szafkowy działający na Bluetooth,
kartę i kod.
Zamek wykonany jest ze stali nierdzewnej i PCV
Posiada zasilanie bateryjne (3 x AA)
Montaż nawierzchniowy
Dostępne kolory: srebrny, czarny, złoty, brąz,
rdzawy brąz

450,00 PLN

Zdalny zamek szafkowy
vG-BLcabinet 2

Zdalny zamek szafkowy działający na Bluetooth,
kartę i kod.
Zamek wykonany jest ze stopu cynku i tworzywa
sztucznego
Posiada zasilanie bateryjne (4 x AAA)
Montaż nawierzchniowy

525,00 PLN

Programator
HT-Card Encoder

+48 61 307 22 35

Programator transponderów RFID, zgodny z
technologią zbliżeniową o częstotliwości 13,56MHz.
Posiada dwa tryby pracy – tryb programatora i tryb
czytnika.

Zarządzany poprzez aplikację TTlock
Posiada zasilanie sieciowe

1100,00 PLN
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Wymiary: 70 x 70 x 26mm

Pilot vG-R1 Key FOB
Pilot otwierający zamki zdalne. Dzięki małemu
rozmiarowi jest bardzo poręczny – można
przypiąć go do kluczy lub smyczy.

Zarządzany poprzez aplikację TTlock
Posiada zasilanie bateryjne (CR2032)
Posiada diodę sygnalizującą niski stan baterii

130,00 PLN

Maskownica Dibond

Maskownica to element zasłaniający poprzednie
otworowanie na drzwiach.

Maskownica jest wykonana z Dibondu
Zestaw maskownic do zamków elektronicznych:
vG-BL1, vG-PC1, vG-BL5, vG-HL
Możliwość produkcji pod wymiar

90,00 PLN

Zestaw Dibond-Rozeta
+48 61 307 22 35

Maskownica – element zasłaniający poprzednie
otworowanie na drzwiach w zestawie z pasującą
rozetą.

Maskownica jest wykonana z Dibondu
Rozety są wykonane ze stali nierdzewnej
Zestaw maskownic do zamków elektronicznych:

110,00 PLN
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vG-BL1, vG-PC1, vG-BL5, vG-HL

Maskownica Plexy
Maskownica to element zasłaniający poprzednie
otworowanie na drzwiach.

Maskownica jest wykonana z czarnego szkła akrylowego
Zestaw maskownic do zamków elektronicznych vG-BL2
Możliwość produkcji pod wymiar

90,00 PLN

Zestaw Plexy-Rozeta czarna

Maskownica – element zasłaniający poprzednie
otworowanie na drzwiach w zestawie z pasującą
rozetą.

Maskownica jest wykonana z czarnego szkła akrylowego
Rozety są wykonane ze stali malowanej proszkowo
Zestaw maskownic do zamków elektronicznych vG-BL2

+48 61 307 22 35

90,00 PLN

Rozeta stalowa
Zestaw rozet dolnych na wkładkę profilową.

Wykonanie ze stali nierdzewnej

30,00 PLN
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Zestaw zawiera rozety oraz śruby mocujące

Rozeta czarna
Zestaw rozet dolnych na wkładkę profilową.

Rozety są wykonane ze stali malowanej proszkowo
Zestaw zawiera rozety oraz śruby mocujące

30,00 PLN

Zestaw vG-Set 1 Dierre na
klucz piórowy

Zestaw montażowy pozwalający na
zamontowanie elektronicznego zamka bez
ingerencji w oryginalny zamek wpuszczany.

Zestaw montażowy do drzwi Dierre na klucz
piórowy, rozstaw 85mm
Zestaw jest wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej
Zestaw montażowy współpracuje z zamkiem
vG-BL1 i vG-PC1

310,00 PLN

Zestaw vG-Set 2 Dierre na
wkładkę profilową
+48 61 307 22 35

Zestaw montażowy pozwalający na
zamontowanie elektronicznego zamka bez
ingerencji w oryginalny zamek wpuszczany.

Zestaw montażowy do drzwi Dierre na wkładkę
profilową euro, rozstaw 85mm
Zestaw jest wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

310,00 PLN
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Zestaw montażowy współpracuje z zamkiem
vG-BL1 i vG-PC1

Zestaw vG-Set 3 Dierre na
klucz profilowy i piórowy

Zestaw montażowy pozwalający na zamontowanie
elektronicznego zamka bez ingerencji w oryginalny
zamek wpuszczany.

Zestaw montażowy do drzwi Dierre na klucz piórowy
rozstaw 85mm, wkładka profilowa euro rozstaw
205mm
Zestaw jest wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej
Zestaw montażowy współpracuje z zamkiem vG-BL1 i
vG-PC1

310,00 PLN

Zestaw vG-Set 4 Gerda
RIM Lock rozstaw 100mm

Zestaw montażowy pozwalający na
zamontowanie elektronicznego zamka bez
ingerencji w oryginalny zamek wpuszczany.

Zestaw montażowy do drzwi Gerda RIM
Lock rozstaw 100mm
Zestaw jest wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej
Zestaw montażowy współpracuje z zamkiem
vG-BL1 i vG-PC1

310,00 PLN

Zestaw vG-Set 5 Laporte
90mm
+48 61 307 22 35

Zestaw montażowy pozwalający na
zamontowanie elektronicznego zamka bez
ingerencji w oryginalny zamek wpuszczany.

Zestaw montażowy do drzwi Laporte, wkładka
profilowa euro 90mm
Zestaw jest wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

vG-BL1 i vG-PC1

310,00 PLN
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Zestaw montażowy współpracuje z zamkiem

Zestaw vG-Set 6 Fuhr
92mm

Zestaw montażowy pozwalający na
zamontowanie elektronicznego zamka bez
ingerencji w oryginalny zamek wpuszczany.

Zestaw montażowy do drzwi Fuhr, wkładka profilowa euro
rozstaw 92mm
Zestaw jest wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej
Zestaw montażowy współpracuje z zamkiem vG-BL1 i
vG-PC1

310,00 PLN

Zestaw vG-Set 7 Porta
72mm

Zestaw montażowy pozwalający na
zamontowanie elektronicznego zamka bez
ingerencji w oryginalny zamek wpuszczany.

Zestaw montażowy do drzwi Porta, wkładka
profilowa euro rozstaw 72mm
Zestaw jest wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej
Zestaw montażowy współpracuje z zamkiem
vG-BL1 i vG-PC1

310,00 PLN

Zestaw vG-Set 1.2
Dierre na klucz piórowy

+48 61 307 22 35

Zestaw montażowy pozwalający na
zamontowanie elektronicznego zamka bez
ingerencji w oryginalny zamek wpuszczany.

Zestaw montażowy do drzwi Dierre, na klucz
piórowy rozstaw 85
Zestaw jest wykonany ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo

360,00 PLN
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Zestaw montażowy współpracuje z zamkiem
vG-BL2 SQ

Zestaw vG-Set 2.2
Dierre na wkładke
profilową

Zestaw montażowy pozwalający na
zamontowanie elektronicznego zamka bez
ingerencji w oryginalny zamek wpuszczany.

Zestaw montażowy do drzwi Dierre na wkładkę
profilową euro rozstaw 85mm
Zestaw jest wykonany ze stali nierdzewnej malowanej
proszkowo
Zestaw montażowy współpracuje z zamkiem vG-BL2
SQ

360,00 PLN

Zestaw vG-Set 3.2
Dierre na klucz
profilowy i piórowy

Zestaw montażowy pozwalający na
zamontowanie elektronicznego zamka bez
ingerencji w oryginalny zamek wpuszczany.
Zestaw montażowy do drzwi Dierre na klucz
piórowy rozstaw 85mm, wkładka profilowa euro
rozstaw 205mm
Zestaw jest wykonany ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo
Zestaw montażowy współpracuje z zamkiem
vG-BL2 SQ

360,00 PLN

+48 61 307 22 35

Zestaw vG-Set 4.2
Gerda RIM Lock
rozstaw 100mm

Zestaw montażowy pozwalający na
zamontowanie elektronicznego zamka bez
ingerencji w oryginalny zamek wpuszczany.
Zestaw montażowy do drzwi Gerda RIM Lock
rozstaw 100mm
Zestaw jest wykonany ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo
Zestaw montażowy współpracuje z zamkiem

360,00 PLN
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vG-BL2 SQ

Zestaw vG-Set 5.2
Laporte 90mm

Zestaw montażowy pozwalający na
zamontowanie elektronicznego zamka bez
ingerencji w oryginalny zamek wpuszczany.

Zestaw montażowy do drzwi Laporte wkładka
profilowa euro 90mm
Zestaw jest wykonany ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo
Zestaw montażowy współpracuje z zamkiem vG-BL2
SQ

360,00 PLN

Zestaw vG-Set 6.2
Fuhr 92mm

Zestaw montażowy pozwalający na
zamontowanie elektronicznego zamka bez
ingerencji w oryginalny zamek wpuszczany.

Zestaw montażowy do drzwi Fuhr wkładka
profilowa euro rozstaw 92mm
Zestaw jest wykonany ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo
Zestaw montażowy współpracuje z zamkiem
vG-BL2 SQ

360,00 PLN

Zestaw vG-Set 7.2
Porta 72mm

+48 61 307 22 35

Zestaw montażowy pozwalający na
zamontowanie elektronicznego zamka bez
ingerencji w oryginalny zamek wpuszczany.

Zestaw montażowy do drzwi Porta, wkładka
profilowa euro rozstaw 72mm
Zestaw jest wykonany ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo

360,00 PLN
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Zestaw montażowy współpracuje z zamkiem
vG-BL2 SQ

Zamek
samozatrzaskowy
TKZ40

Zamek samozatrzaskowy przeznaczony do
drzwi wejściowych mieszkań i domów.
Dzięki niemu drzwi po zamknięciu są
blokowane automatycznie.

Do drzwi lewych i prawych
Zamek samozatrzaskowy jest wykonany ze stali
nierdzewnej
Do tradycyjnych wkładek

330,00 PLN

Zamek
samozatrzaskowy
rLock M 7255

Zestaw montażowy pozwalający na
zamontowanie elektronicznego zamka bez
ingerencji w oryginalny zamek wpuszczany.

Do drzwi lewych i prawych
Zamek samozatrzaskowy jest wykonany ze
stali nierdzewnej
Dornmas: 55 mm
Rozstaw: 72 mm

810,00 PLN

+48 61 307 22 35

Zamek
samozatrzaskowy
rLock M 9050
Zestaw montażowy pozwalający na
zamontowanie elektronicznego zamka
bez ingerencji w oryginalny zamek
wpuszczany.

Do drzwi lewych i prawych
Zamek samozatrzaskowy jest wykonany ze
Dornmas: 50 mm

690,00 PLN

Rozstaw: 90 mm
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stali nierdzewnej

Zamek
samozatrzaskowy
rLock M 9235

Zamek samozatrzaskowy przeznaczony do
drzwi wejściowych mieszkań i domów. Dzięki
niemu drzwi po zamknięciu są blokowane
automatycznie.

Do drzwi lewych i prawych
Zamek samozatrzaskowy jest wykonany ze
stali nierdzewnej
Dornmas: 35 mm
Rozstaw: 92 mm

wano.pl

+48 61 307 22 35

810,00 PLN
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Zamki hotelowe
Messerschmitt
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Messerschmitt Magic Eye
Nowoczesny zamek hotelowy działający na
Bluetooth i kartę. Można go zintegrować z
systemem hotelowym PMS, działa w trybie online i
offline. Zamek łączy estetyczny wygląd z
niezawodnym działaniem.

Posiada certyfikaty EI30 oraz EI90
Nie wymaga okablowania
Łatwy w obsłudze
Dostępne kolory: srebrny, brąz

1535,00 PLN

Messerschmitt Hafi Invisible
Nowoczesny zamek hotelowy działający na Bluetooth i
kartę. Można go zintegrować z systemem hotelowym
PMS, działa w trybie online i offline.
Zamek łączy estetyczny wygląd z niezawodnym
działaniem.
Posiada certyfikaty EI30 oraz EI90
Nie wymaga okablowania
Dowolna klamka
Łatwy w obsłudze
Dostępne kolory: srebrny, czarny, złoty

1465,00 PLN

Messerschmitt Classic 3
+48 61 307 22 35

Nowoczesny zamek hotelowy działający na
Bluetooth i kartę. Można go zintegrować z
systemem hotelowym PMS, działa w trybie online i
offline. Zamek łączy estetyczny wygląd z
niezawodnym działaniem.
Posiada certyfikaty EI30 oraz EI90
Odporny na uszkodzenia
Łatwy w obsłudze

1295,00 PLN
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Dostępne kolory: srebrny, złoty

Messerschmitt Classic

Messerschmitt Classic to nowoczesny zamek
hotelowy, działający na karty zbliżeniowe
Mifare 13,56MHz oraz BLE. Klasyczny wygląd
sprawia że będzie on wyglądał znakomicie
zarówno na starych jak i nowych drzwiach.

Może działać zarówno w systemach online jak i offline
Nie wymaga okablowania
Odległość odczytu karty wynosi od 2 do 5 cm
Wkładka do awaryjnego otwarcia

1195,00 PLN

Messerschmitt Magic Glass
Square

Kwadratowy czytnik naścienny działający Bluetooth
i kartę, służący do sterowania mechanizmami
otwierania drzwi i stykami bezpotencjałowymi
zarówno w systemach offline jak i online.
Łatwa integracja z systemem RMS
Alternatywny wybór koloru obramowania i
powierzchni
Łatwy i szybki montaż

1195,00 PLN

Messerschmitt Magic Glass
Rectangular

+48 61 307 22 35

Prostokątny czytnik naścienny działający Bluetooth
i kartę, służący do sterowania mechanizmami
otwierania drzwi i stykami bezpotencjałowymi
zarówno w systemach offline jak i online.
Łatwa integracja z systemem RMS
Alternatywny wybór koloru obramowania i
powierzchni
Łatwy i szybki montaż

wano.pl

1450,00 PLN
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Messerschmitt M-Series
Czytnik naścienny działający na
Bluetooth i kartę.

Wygląd czytnika może zostać dostosowany na
życzenie
Łatwa integracja z systemem RMS
Łatwy i szybki montaż

1650,00 PLN

Messerschmitt Villa
Czytnik naścienny działający na Bluetooth i
kartę. Posiada odporność na warunki
atmosferyczne dlatego może być zamontowany
na zewnątrz budynku.

Posiada klasę IP65
Wygląd możliwy do dostosowania na zamówienie
Łatwy i szybki montaż

150,00 PLN

Czytnik windowy
Messerschmit
ę

+48 61 307 22 35

Czytnik do montażu w ścianę windy. Działający
na Bluetooth i kartę. Funkcja wywołania
danego pietra poprzez kartę RFID lub klucz BLE
SmartKey
Pełna integracja z systemem firmy Messerschmitt
Wygląd możliwy do dostosowania na
zamówienie

78 0,00 PLN
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Montaż ukryty

Messerschmitt Encoder

Encoder jest uniwersalnym urządzeniem do
programowania kart i transpodnerów firmy
Messerschmitt.

Umożliwia tworzenie nowych kart, duplikowanie oraz
odczyt danych
Pozwala na odczytywanie danych z karty
Posiada opcjonalnie funkcję kodowania awaryjnego
Zgodność z częstotliwością 13,56 MHz i standardami
ISO14443 oraz ISO 15693
Posiada port TCP/IP

3950,00 PLN

Messerschmitt MFT HAND
HELD

Wielofunkcyjne urządzenie działające poprzez port USB i
interfejs podczerwieni. Może zarówno odczytywać dane z
urządzeń jak i je przesyłać.

Kompatybilny z interfejsami USB, RS485 oraz
TCP/IP
Posiada wbudowaną klawiaturę oraz kolorowy
wyświetlacz

wano.pl

+48 61 307 22 35

5895,00 PLN
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Automatyka hotelowa
Messerschmitt
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Panel wejściowy
Magic Glass Series

Czytnik naścienny podświetlanym numerem
pokoju oraz wskaźnikami DND i MUR. Posiada
wbudowany czytnik kart Mifare.Ikony na panelu
mogą być dostosowane.
Opcjonalnie może posiadać moduł BLE
Możliwość pracy online i offline
Wymiary 95 x 95 mm lub 190 x 95 mm
Montaż odbywa się w puszce podtynkowej 68 mm

2575,00 PLN

Panel wejściowy
M Series

Czytnik naścienny podświetlanym numerem
pokoju oraz wskaźnikami DND i MUR. Posiada
wbudowany czytnik kart Mifare.

Opcjonalnie może posiadać moduł BLE
Możliwość pracy online i offline
Wymiary 95 x 95 mm lub 190 x 95 mm
Montaż odbywa się w puszce podtynkowej 68 mm
Ramka wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej

2995,00 PLN

+48 61 307 22 35

Panel wejściowy
Button Series

Czytnik naścienny z podświetlanym numerem
pokoju oraz wskaźnikami DND i MUR. Posiada
wbudowany czytnik kart Mifare. Istnieje
możliwość montażu przycisku mechanicznego
(np. dzwonka).

Opcjonalnie może posiadać moduł BLE
Możliwość pracy online i offline

Montaż odbywa się w puszce podtynkowej 68 mm

2675,00 PLN
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Wymiary 95 x 95 mm lub 190 x 95 mm

Cardbox ICB-2
Magic Glass Series

Włącznik energooszczędny zintegrowany z
panelem wewnętrznym. Współpracuje z
przyciskami sensorycznymi. Możliwe indywidualne
dostosowanie do wymagań klienta.
Wymiary 95 x 95 mm lub 190 x 95 mm
Możliwość pracy online i offline
Montaż podtynkowy w puszce okrągłej 68 mm
Indywidualne dostosowanie panelu: np. funkcja światła
powitalnego, klimatyzacja

835,00 PLN

Cardbox ICB-3
M Series

Włącznik energooszczędny zintegrowany z
panelem wewnętrznym. Współpracuje z
przyciskami sensorycznymi. Możliwe indywidualne
dostosowanie do wymagań klienta.
Wymiary 95 x 95 mm lub 190 x 95 mm
Możliwość pracy online i offline
Montaż podtynkowy w puszce okrągłej 68 mm
Indywidualne dostosowanie panelu: np. funkcja światła
powitalnego, klimatyzacja
Ramka wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej

935,00 PLN

+48 61 307 22 35

Cardbox ICB-4
Button Series

Włącznik energooszczędny zintegrowany z
panelem wewnętrznym. Współpracuje z
przyciskami mechanicznymi. Możliwe
indywidualne dostosowanie do wymagań klienta.

Wymiary 95 x 95 mm lub 190 x 95 mm
Możliwość pracy online i offline

795,00 PLN
72

wano.pl

Montaż podtynkowy w puszce okrągłej 68 mm
Indywidualne dostosowanie panelu: np. funkcja światła
powitalnego, klimatyzacja

Panel kontrolny
Magic Glass Series

Wewnętrzny panel kontrolny o wymiarach
95 x 95 mm (150 x 95 mm na zamówienie).
Może posiadać od 2 do 8 funkcyjnych
przycisków dotykowych (domyślnie 2-4).

Indywidualne dostosowanie na zamówienie
Łatwy i szybki montaż
Może posiadać od 2 do 8 przycisków
dotykowych

735,00 PLN

Panel kontrolny
M Series

Wewnętrzny panel kontrolny o wymiarach
95 x 95 mm (150 x 95 mm na zamówienie).
Może posiadać od 2 do 8 funkcyjnych
przycisków dotykowych (domyślnie 2-4).

Indywidualne dostosowanie na zamówienie
Łatwy i szybki montaż
Może posiadać od 2 do 8 przycisków
dotykowych
Ramka ze szczotkowanej stali nierdzewnej

865,00 PLN

Panel kontrolny
Button Series

+48 61 307 22 35

Wewnętrzny panel kontrolny o wymiarach
95 x 95 mm (150 x 95 mm na zamówienie).
Może posiadać od 2 do 8 funkcyjnych
przycisków dotykowych (domyślnie 2-4).

Indywidualne dostosowanie na zamówienie
Łatwy i szybki montaż
Może posiadać od 2 do 8 przycisków
dotykowych

wano.pl

795,00 PLN
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Termostat
Magic Glass Series

Termostat pokojowy kontrolujący
temperaturę w pomieszczeniu w czasie
rzeczywistym. Posiada trzy poziomy
wentylacji oraz panel dotykowy.

Indywidualne dostosowanie na zamówienie
Posiada zaawansowne funkcje takie jak
np. automatyczna wentylacja itp.
Może posiadać od 2 do 8 przycisków
dotykowych

913,00 PLN

Termostat
M Series

Termostat pokojowy kontrolujący
temperaturę w pomieszczeniu w czasie
rzeczywistym. Posiada trzy poziomy
wentylacji oraz panel dotykowy. Ramka
wykonana jest ze stali nierdzewnej.
Indywidualne dostosowanie na zamówienie
Łatwy i szybki montaż
Może posiadać od 2 do 8 przycisków
dotykowych
Ramka ze szczotkowanej stali nierdzewnej

1285,00 PLN

Termostat
Button Series

+48 61 307 22 35

Termostat pokojowy kontrolujący
temperaturę w pomieszczeniu w czasie
rzeczywistym. Posiada trzy poziomy
wentylacji oraz przyciski mechaniczne.
Ramka wykonana jest ze stali nierdzewnej.
Indywidualne dostosowanie na zamówienie
Łatwy i szybki montaż
Posiada przyciski mechaniczne

wano.pl

1085,00 PLN

74

Termostat biurkowy
Table Series

Multifunkcyjny termostat biurkowy
kontrolujący temperaturę w
pomieszczeniu w czasie rzeczywistym.
Posiada trzy poziomy wentylacji oraz
ramkę wykonaną ze stali nierdzewnej
Indywidualne dostosowanie na zamówienie
Posiada zaawansowne funkcje takie jak
np. automatyczna wentylacja itp.
Ramka wykonana ze stali nierdzewnej

Cena ustalana
indywidualnie

Termostat
Round Series

Termostat pokojowy kontrolujący
temperaturę w pomieszczeniu w czasie
rzeczywistym. Posiada panel dotykowy
z pokrętłem. Ramka wykonana jest ze
stali nierdzewnej.
Indywidualne dostosowanie na zamówienie
Łatwy i szybki montaż
Posiada zaawansowne funkcje takie jak
np. automatyczna wentylacja itp.
Ramka ze szczotkowanej stali nierdzewnej

wano.pl

+48 61 307 22 35

1325,00 PLN
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Gniazdo systemowe
Combi-1

Gniazdo 230 V typ E wraz z wbudowanym
panelem dotykowym i kontrolą oświetlenia.
Domyślne kolory to czarny i biały, lecz
możliwe jest dostosowanie wyglądu na
zamówienie

Cena ustalana
indywidualnie

Gniazdo systemowe
Combi-2

Gniazdo 5 V USB E wraz z wbudowanym
panelem dotykowym i kontrolą oświetlenia.
Domyślne kolory to czarny i biały, lecz
możliwe jest dostosowanie wyglądu na
zamówienie.

Cena ustalana
indywidualnie

Włącznik systemowy
Combi-3

+48 61 307 22 35

Włącznik systemowy 230 V typ E wraz z
wbudowanym panelem dotykowym i
kontrolą oświetlenia. Domyślne kolory to
czarny i biały, lecz możliwe jest
dostosowanie wyglądu na zamówienie.

wano.pl

Cena ustalana
indywidualnie
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Gniazdo systemowe
Combi-4

Gniazdo 230 V typ E. Dostępne kolory to:
biały i czarny, lecz możliwe jest dostosowanie
indywidualne na zamówienie.

Cena ustalana
indywidualnie

Gniazdo systemowe
Combi-5

Gniazdo 230 V typ UK. Dostępne kolory to:
biały i czarny, lecz możliwe jest
dostosowanie indywidualne na
zamówienie.

Cena ustalana
indywidualnie

Włącznik systemowy
Combi-6

+48 61 307 22 35

Włącznik systemowy 230 V typ
uniwersalny. Domyślne kolory to czarny i
biały, lecz możliwe jest dostosowanie
wyglądu na zamówienie.

wano.pl

Cena ustalana
indywidualnie
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Panel systemowy
Combi-7

Panel Combi z włącznikiem, gniazdem 230 V
uniwersalnym, gniazdem 230 V typ E. Domyślne
kolory to czarny i biały, lecz możliwe jest
dostosowanie wyglądu na zamówienie.

Cena ustalana
indywidualnie

Organiczne karty
hotelowe

Karty wykonane są z ekologicznego drewna
miłorzębu. Do produkcji używa się tylko i
wyłącznie drewna posiadającego certyfikat FSC.

Produkt całkowicie organiczny i biodegradowalny
Posiada właściwości antybakteryjne
Wygląd karty jest możliwy do dostosowania

Cena ustalana
indywidualnie

Czujnik ruchu
Messerschmitt

+48 61 307 22 35

Czujnik ruchu Messerschmitt kontroluje zużycie
energii w zależności od tego czy gość jest obecny w
pokoju. Urządzenia mogą występować pojedynczo
lub opcjonalnie w panelach kontrolnych.

Produkt całkowicie organiczny i biodegradowalny
Posiada właściwości antybakteryjne

Cena ustalana
indywidualnie
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Wygląd karty jest możliwy do dostosowania

Zamki hotelowe
do istniejących
drzwi

79

Zamek hotelowy na kartę
HL-929

Do jego obsługi nie jest potrzebna żadna
aplikacja ani programator, wszelkie zarządzanie
odbywa się za pomocą karty Master. Zamek może
zostać zamontowany zarówno w nowych jak i już
istniejących drzwiach.
Działa na karty Mifare 13,56MHz, breloki i opaski RFID
oraz oprogramowanie V20
Zasilanie poprzez 4 x bateria AAA
Dostępne kolory: srebrny, czarny, złoty

820,00 PLN

Zamek hotelowy na kartę
HL-929D

Do jego obsługi nie jest potrzebna żadna
aplikacja ani programator, wszelkie zarządzanie
odbywa się za pomocą karty Master. Zamek
może zostać zamontowany zarówno w nowych
jak i już istniejących drzwiach.
Działa na karty Mifare 13,56MHz, breloki i opaski RFID
oraz oprogramowanie V30
Zasilanie poprzez 4 * bateria AAA
Odpowiedni pod drzwi o grubości 38-60mm
Dostępne kolory: srebrny, czarny, złoty

860,00 PLN

Zamek hotelowy HL-EXV
+48 61 307 22 35

Model ten działa na kartę Mifare 13,56
MHz, klucz mechaniczny oraz
oprogramowanie V30. Charakteryzuje się
smukłą sylwetką i minimalistycznym
designem. Urządzenie idealnie dopasowuje
się do nowoczesnych wnętrz.
Wykonanie stali nierdzewnej
Działa na oprogramowanie V.30
Zasilanie: 4 * bateria AAA

850,00 PLN
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Dostępne kolory: srebrny, czarny

Czytnik naścienny
DMX-Reader

Zewnętrzny czytnik/kontroler współpracujący z
elektronicznym system zamków hotelowych.
Czytnik umożliwia zabezpieczenie wejść
narażonych na warunki atmosferyczne oraz
miejsc nastawionych na duży ruch.

Działa na karty Mifare 13,56MHz
Klasa ochrony IP66
Zawiera wbudowany przekaźnik NC/GND/NO
Działa z oprogramowaniem V.20

1130,00 PLN

Kontroler wind LC-Reader

Wykorzystywany jest w systemach hotelowych
jako urządzenie dodatkowe do obsługi wind.
Urządzenie działa tylko z zaprogramowanymi
kartami hotelowymi. Gość z aktywną kartą
wjedzie tylko na swoje piętro, nie mając dostępu
na pozostałe.

Działa na karty Mifare 13,56MHz
Może obsłużyć od 1 do 16 pięter
Przeznaczony do montażu podtynkowego
Wykończenie: stal nierdzewna malowana
proszkowo, tworzywo ABS, PVC

3440,00 PLN

To urządzenie może pracować z
oprogramowaniem V20 jak i V30. Posiada funkcję
wystawiania kart czasowych. Istnieje możliwość
zamówienia zamka obsługujące karty Unique/
Temic TK4100 w częstotliwości 125 kHz.
Działanie na kartę Mifare 13,56 MHz

+48 61 307 22 35

Zamek szafkowy
I-CB-05SFT

Może być zamontowany na drzwiach
drewnianych i metalowych

Wykonanie: stop cynku

850,00 PLN
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Zasilanie: 3 x bateria AA

Programator kart
iENCODER 3

Urządzenie służy do wprowadzania i konfiguracji
kart do systemu. Połączone jest z komputerem
poprzez port USB. Cechują go małe gabaryty i
prosta instalacja.

Potwierdzenie operacji poprzez sygnały wizualnodźwiękowe
Działanie poprzez port USB
Działanie z oprogramowaniem V20, V30

1400,00 PLN

Karta odczytu zdarzeń
iRead Card

Karta zbliżeniowa służąca do odczytu zdarzeń z
zamków hotelowych.

Służy do odczytu zdarzeń z zamków pracujących
w trybie offline
Odczyt zdarzeń zapisanych na karcie odbywa się
za pomocą programatora systemowego
Praca z oprogramowaniem V20 oraz V30

wano.pl

+48 61 307 22 35

760,00 PLN
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Zamki elektroniczne
Uhlmann und Zacher

83

Zamek na kartę
UZ-CX2172

Zamek elektroniczny niemieckiej produkcji
cechujący się minimalistycznym designem,
kompaktowym rozmiarem oraz wysoką jakością
wykonania. Może działać w systemie offline jak i
online. Może posiadać klasę ochrony IP66 za
dodatkową opłatą.
Wykonanie: stal nierdzewna
Klamka działa na kartę Mifare Classic, Mifare
DESfire 13,56MHz, Legic prime i advant 13,56MHz,
EM/HITAG, 125 kHz, nadajnik radiowy 868MHz,
aplikację mobilną oraz klucz mechaniczny
Dostępne są różne kształty klamek

2125,00 PLN

Zamek na kartę
UZ-CX2172 BLACK

Zamek elektroniczny niemieckiej produkcji
cechujący się minimalistycznym designem,
kompaktowym rozmiarem oraz wysoką jakością
wykonania. Może działać w systemie offline jak i
online. Zamek jest w kolorze czarnym. Może
posiadać klasę ochorny IP66 za dodatkową opłatą.
Wykonanie: stal nierdzewna
Klamka działa na kartę Mifare Classic, Mifare
DESfire 13,56MHz, Legic prime i advant 13,56MHz,
EM/HITAG, 125 kHz, nadajnik radiowy 868MHz,
aplikację mobilną oraz klucz mechaniczny
Dostępne są różne kształty klamek

2125,00 PLN

Zamek biurowy na kartę
UZ-CX2172-Oval

Wykonanie: stal nierdzewna
Klamka działa na kartę Mifare Classic, Mifare
DESfire 13,56MHz, Legic prime i advant 13,56MHz,
EM/HITAG, 125 kHz, nadajnik radiowy 868MHz,
aplikację mobilną oraz klucz mechaniczny
Dostępne są różne kształty klamek
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2200,00 PLN

wano.pl

+48 61 307 22 35

Zamek elektroniczny niemieckiej produkcji
cechujący się minimalistycznym designem,
kompaktowym rozmiarem oraz wysoką
jakością wykonania. Może działać w systemie
offline jak i online. Jego cechą szczególną jest
szyld owalny. Może posiadać klasę ochorny
IP66 za dodatkową opłatą.

Zamek biurowy na kartę
UZ-CX2172-Short

UZ-CX2172-Short nadaje się szczególnie do
montażu w drzwiach przeciwpożarowych i
dymoszczelnych, ponieważ układ otworów
dokładnie odpowiada standardowym otworom
dla okuć krótkich. Może posiadać klasę ochrony
IP66 za dodatkową opłatą.
Wykonanie: stal nierdzewna
Klamka działa na kartę Mifare Classic, Mifare
DESfire 13,56MHz, Legic prime i advant 13,56MHz,
EM/HITAG, 125 kHz, nadajnik radiowy 868MHz,
aplikację mobilną oraz klucz mechaniczny
Dostępne są różne kształty klamek

2320,00 PLN

Zamek biurowy na kartę
UZ-CX2172-Narrow

Klamka UZ-CX2172-Narrow może być zamontowana
w drzwiach z ramą rurową. Urządzenie zostało
dopuszczone do stosowania w drzwiach
przeciwpożarowych i dymoszczelnych oraz wyjść
ewakuacyjnych. Może posiadać klasę ochorny IP66
za dodatkową opłatą.
Wykonanie: stal nierdzewna
Klamka działa na kartę Mifare Classic, Mifare
DESfire 13,56MHz, Legic prime i advant 13,56MHz,
EM/HITAG, 125 kHz, nadajnik radiowy 868MHz,
aplikację mobilną oraz klucz mechaniczny
Dostępne są różne kształty klamek

2320,00 PLN

Zamek biurowy na kartę
UZ-CX2172-Wide
+48 61 307 22 35

UZ-CX2172-Wide to zamek elektroniczny
niemieckiej produkcji cechujący się szerokim
okuciem. Może posiadać klasę ochrony IP66 za
dodatkową opłatą.
Wykonanie: stal nierdzewna
Klamka działa na kartę Mifare Classic, Mifare
DESfire 13,56MHz, Legic prime i advant 13,56MHz,

Dostępne są różne kształty klamek

2320,00 PLN
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EM/HITAG, 125 kHz, nadajnik radiowy 868MHz,
aplikację mobilną oraz klucz mechaniczny

Wkładka cylindryczna
UZ-CX2126

UZ-CX2126 to elektroniczna połówkowa wkładka
cylindryczna na kartę zbliżeniową (np. Mifare
13,56MHz) i nadajnik radiowy 868MHz. Montaż jest
możliwy na drzwi drewnane, stalowe i szklane.

Jednostronna kontrola dostępu
Długość cylindra od 26/10 mm i / lub 30/10 mm
do 200/10 mm w odstępach co 5 mm
Zasilanie: 2 x bateria litowa CR2 3V
Dostępna wersja zewnętrzna (IP66), jak i
wewnętrzna (IP54)

1932,00 PLN

Wkładka cylindryczna
UZ-CX2122

UZ-CX2122 to elektroniczna wkładka cylindryczna z
gałką mechaniczną na kartę zbliżeniową (np.
Mifare 13,56MHz) i nadajnik radiowy 868MHz.
Urządzenie świetnie nadaje się do montażu na
drzwi drewniane, stalowe i szklane.
Jednostronna kontrola dostępu
Długość cylindra od 26/26 mm i / lub 30/30
mm do 200/200 mm w odstępach co 5 mm
Dostępna wersja zewnętrzna (IP66), jak i
wewnętrzna (IP54)

1980,00 PLN

UZ-CX2124 to elektroniczna wkładka cylindryczna
dwustronna na kartkę zbliżeniową (np. Mifare
13,56MHz) i nadajnik radiowy 868MHz. Montaż
jest możliwy na drzwi drewniane, stalowe i
szklane.
Dwustronna kontrola dostępu
Długość cylindra od 35/35 mm i / lub 30/40 mm do
200/200 mm w odstępach co 5 mm

+48 61 307 22 35

Wkładka cylindryczna UZCX2124

Dostępna wersja zewnętrzna (IP66), jak i
wewnętrzna (IP54)

3474,00 PLN

86

wano.pl

Zasilanie: 2 x bateria litowa CR2 3V

Radiowy moduł
przekaźnikowy
UZ-CX6932

UZ-CX6932 to radiowy moduł przekaźnikowy,
który służy do bezprzewodowego sterowania
klamkami i cylindrami serii UZ.
Działa w częstotliwości 868 MHz Zakodowana
transmisja danych (AES 128 bit)
Minimalistyczne oprogramowanie
Dostępny w obudowie prostokątnej lub owalnej

516,00 PLN

Oprogramowanie
ÜManagement 2.0

Oprogramowanie zapewnia wielopoziomowe
zarządzanie uprawnieniami pracowników, grup,
budynków itp. Program posiada szereg integracji z
największymi europejskimi producentami
zabezpieczeń, w tym Suedmetall, Uhlmann und
Zacher czy Voxio.
Dostępne są wersje jedno lub wielostanowiskowe
Oprogramowanie jest intuicyjne w obsłudze
Zgodność ze standardem Mifare Classic, Mifare
DESfire 13,56MHz, Legic prime i advant 13,56MHz

1840,00 PLN

Czytnik elektroniczny
UZ-CX2132

+48 61 307 22 35

UZ-CX2132 to czytnik elektroniczny na kartę
zbliżeniową (np. Mifare 13,56MHz) i nadajnik
radiowy 868MHz. Urządzenie jest przeznaczone
do montazu natynkowego.

Montaż natynkowy
Minimalistyczne okablowanie

wano.pl

Obudowy są dostępne w różnych kolorach (biały, szary,
czarny czerwony niebieski i antracyt)

1988,00 PLN
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Czytnik elektroniczny
UZ-CX6134

UZ-CX6134 to czytnik elektroniczny na kartę
zbliżeniową i nadajnik radiowy 868 MHz. Nadaje
się do montażu natynkowego.

Minimalistyczne okablowanie
Możliwość podłączenia do najróżniejszych
dostępnych źródeł napięcia (w tym z prądem
stałym i przemiennym)
Kompatibylny z MIFARE®, LEGIC® i EM /
HITAG, opcjonalnie z pilotem lub Bluetooth®
Low Energy

1988,00 PLN

Pilot UZ-CX2362

Pilot UZ-CX2362 to aktywny transponder, który może
być używany we wszystkich obecnych
komponentach pracujących w formie bezstykowej
(np. klamki, cylindry lub czytniki naścienne).
Urządzenie posiada własne zasilanie.
Wymiary: 37.6*62.2*14.0mm
Działa w częstotliwości 868 MHz
Posiada niebieskie diody LED
Zasilanie: 1 x bateria litowa CR2032 3V

490,00 PLN

Aplikacja Keyng

+48 61 307 22 35

Aplikacja pozwala na zarządzanie zamkami
(nadawanie i zmiana uprawnień itp.)
Oprogramowanie wyposażone jest w
ochronę przed nieautoryzowanymi kopiami
transponderów.

Najlepiej sprawdzi się w małych systemach
zawierających do 10 drzwi

Można odczytać przyznane zamkowi uprawnienia
Klucze można zaprogramować poprzez zamek lub
przez opcję NFC w smartfonie
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Bezpłatna
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Dane personalne są przechowywane lokalnie w
smartfonie

Karta Servicekey
UZ-CX2350

Karta Servicekey UZ-CX2350 służy jako klucz
programujący w prywatnym systemie Clex.
Pozwala m.in. na odczyt zdarzeń z zamka oraz
na dodawanie nowych kart użytkowników.

Kompatybilne z MIFARE®, LEGIC® 13,56 MHz,
EM i HITAG 125 kHz
Format ISO

252,00 PLN

Clex App

Clex App to aplikacja służąca do zarządzania
urządzeniami dostępu Uhlmann und Zacher za
pomocą telefonu. Komunikacja odbywa się
poprzez BLE (Bluetooth® Low Energy).
Użytkownik może odbierać klucze mobilne z
różnych struktur stworzonych w aplikacji Clex Key
Do otwierania drzwi nie jest wymagane
połączenie z Internetem,
Aplikacja posiada rejestr zdarzeń.
Aplikacja jest bezpłatnie dostępna w App Store
(iOS) i Google Play Store (Android)

Bezpłatna

Oprogramowanie Keyng1
UZ-CX2350
+48 61 307 22 35

Keyng1 to jednostanowiskowe oprogramownie
służące do zarządzania systemem klamek/
cylindrów elektronicznych. Obsługa 100
użytkowników i 1000 klamek/cylindrów.
Wygodne zarządzanie poprzez komputer
Rejestruje nawet do 128 zdarzeń na jednostkę
drzwiową
Dostępna jest wersja z funkcją IDS

2153,00 PLN

89

wano.pl

Keyng1 UBS radio stick 868 MHz, Keyng1 wersja z
programatorem

Zamki biurowe
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Zamek biurowy na kod i
kartę vG-PC1

Model ten działa na kod PIN oraz kartę
zbliżeniową (125 kHz). Zamek występuje w wersji
nakładkowej dzięki czemu współpracuje z
większością dostępnych zamków wpuszczanych.
Wykonanie: stal nierdzewna, aluminium, szkło
hartowane
Może pomieścić do 50 kodów oraz 200 kart
Zasilanie: 4 x bateria AA
Awaryjne otwarcie kluczem mechanicznym

650,00 PLN

Zamek biurowy na kartę
HL-929SA

Do jego obsługi nie jest potrzebna żadna
aplikacja ani programator, wszelkie zarządzanie
odbywa się za pomocą karty Master. Zamek
może zostać zamontowany zarówno w nowych
jak i już istniejących drzwiach.
Działa na karty Mifare 13,56MHz, breloki i opaski RFID
oraz oprogramowanie V30
Zasilanie poprzez 4 * bateria AAA
Może obsługiwać do 250 użytkowników
Dostępne kolory: srebrny, czarny, złoty

820,00 PLN

Zamek biurowy H61

+48 61 307 22 35

Zamek obsługiwany jest za pomocą aplikacji
mobilnej, kodu PIN, karty Mifare 13,56 MHz
oraz klucza awaryjnego. Posiada port Micro
USB do ładowania awaryjnego.

Działa na aplikację mobilną, karty Mifare 13,56MHz,
kod PIN oraz klucz awaryjny
Zasilanie: 4 * bateria AA
Posiada alarm niskiego stanu baterii

1230,00 PLN
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Wymiary: 300 x 60 x 22 mm

Inteligentna
wkładka obrotowa
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Inteligentna wkładka
obrotowa

Urządzenie może być kontrolowane przez
aplikację mobilną. Dzięki zasilaniu bateryjnemu
nie wymaga dodatkowego okablowania.
Posiada port USB C do ładowania
Przyciski mechaniczne mogą być wyłączone
Możliwość otwarcia awaryjnego
Działa na BLE oraz częstotliwość 434 MHz
Urządzenie samo przekręca wkładkę profilową Utopic

1070,00 PLN

Inteligentna wkładka
obrotowa

Urządzenie może być kontrolowane przez
aplikację mobilną. Dzięki zasilaniu bateryjnemu
nie wymaga dodatkowego okablowania.
Posiada port USB C do ładowania
Przyciski mechaniczne mogą być wyłączone
Możliwość otwarcia awaryjnego
Działa na BLE oraz częstotliwość 434 MHz
Urządzenie samo przekręca wkładkę profilową Utopic

1290,00 PLN

Klawiatura dotykowa
Utopic Reader

Zasilanie: 2 x bateria AAA
Wykonanie: ABS, P/C
Wymiary: 63mm x 84mm x 16,5mm

510,00 PLN
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+48 61 307 22 35

Czytnik kontroli dostępu na kod PIN. Posiada
możliwość wystawiania najróżniejszych rodzajów
kodów takich jak np. kod jednorazowy.

Klawiatura dotykowa
Utopic Reader-FP

Czytnik kontroli dostępu na kod PIN oraz
odcisk palca. Posiada możliwość wystawiania
najróżniejszych rodzajów kodów takich jak np.
kod jednorazowy.
Zasilanie: 2 x bateria AAA
Wykonanie: ABS, P/C
Wymiary: 63mm x 84mm x 16,5mm
Pamięć na 100 odcisków palców

1070,00 PLN

Moduł Smart Home

Urządzenie to służy do połączenia urządzeń
Utopic w jeden system inteligentnego
domu (Smart Home). Moduł kontroluje
również status zamknięcia drzwi
Zasilanie: 5-12V DC
Zużycie mocy: do 30mA
Zasięg: do 5 metrów
Zakres temperatur: 0-40°C

285,00 PLN

Pilot Utopic-W

Zasilanie: bateria litowa 2032
Wykonanie: ABS
Częstotliwość: 434 MHz

115,00 PLN
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+48 61 307 22 35

Pilot w kolorze białym pozwala uzyskać dostęp
do urządzeń za pomocą fal radiowych. Cechuje
się dużą żywotnością baterii.

Pilot Utopic-B

Pilot w kolorze czarnym pozwala uzyskać
dostęp do urządzeń za pomocą fal radiowych.
Cechuje się dużą żywotnością baterii.

Zasilanie: bateria litowa 2032
Wykonanie: ABS
Częstotliwość: 434 MHz

170,00 PLN

Kontaktron drzwiowy

Urządzenie pozwala na zabezpieczenie drzwi
przed nieautoryzowanym wejściem. Składa się
z magnesu oraz części z czujnikiem.

wano.pl

+48 61 307 22 35

230,00 PLN
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Zamki do drzwi
szklanych
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Zamek do drzwi szklanych
UZ-GL-JOC
Zamek elektroniczny do drzwi szklanych
działający na kartę zbliżeniową, aplikację
mobilną, klucz mechaniczny oraz nadajnik
radiowy. Zestaw składa się z klamki
elektronicznej oraz okucia Junior Office Classic.
Wykonanie: stal nierdzewna
Dostępne są różne rodzaje klamek
Dostępna wersja z Bluetooth Low Energy

2655,00 PLN

Zamek do drzwi szklanych
UZ-GL-JO
Zamek elektroniczny do drzwi szklanych
działający na kartę zbliżeniową, aplikację
mobilną, klucz mechaniczny oraz nadajnik
radiowy. Zestaw składa się z klamki
elektronicznej oraz okucia Junior Office.

Wykonanie: stal nierdzewna
Dostępne są różne rodzaje klamek
Dostępna wersja z Bluetooth Low Energy

2665,00 PLN

Zamek do drzwi szklanych
UZ-GL-SR
+48 61 307 22 35

Zamek elektroniczny do drzwi szklanych
działający na kartę zbliżeniową, aplikację
mobilną, klucz mechaniczny oraz nadajnik
radiowy. Zestaw składa się z klamki
elektronicznej oraz okucia Studio Rondo.

Wykonanie: stal nierdzewna
Dostępne są różne rodzaje klamek

wano.pl

Dostępna wersja z Bluetooth Low Energy

2720,00 PLN
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Zamek do drzwi szklanych
UZ-GL-JOC BLACK

Zamek elektroniczny do drzwi szklanych
działający na kartę zbliżeniową, aplikację
mobilną, klucz mechaniczny oraz nadajnik
radiowy. Zestaw jest w kolorze czarnym i składa
się z klamki elektronicznej oraz okucia Junior
Office Classic.
Wykonanie: stal nierdzewna
Dostępne są różne rodzaje klamek
Dostępna wersja z Bluetooth Low Energy

2655,00 PLN

Zamek do drzwi szklanych
UZ-GL-JO BLACK

Zamek elektroniczny do drzwi szklanych działający
na kartę zbliżeniową, aplikację mobilną, klucz
mechaniczny oraz nadajnik radiowy. Zestaw jest w
kolorze czarnym i składa się z klamki elektronicznej
oraz okucia Junior Office.

Wykonanie: stal nierdzewna
Dostępne są różne rodzaje klamek
Dostępna wersja z Bluetooth Low Energy

2665,00 PLN

Zamek elektroniczny do drzwi szklanych działający
na kartę zbliżeniową, aplikację mobilną, klucz
mechaniczny oraz nadajnik radiowy. Zestaw jest w
kolorze czarnym i składa się z klamki elektronicznej
oraz okucia Studio Rondo.

+48 61 307 22 35

Zamek do drzwi szklanych
UZ-GL-SR BLACK

Wykonanie: stal nierdzewna
Dostępne są różne rodzaje klamek

wano.pl

Dostępna wersja z Bluetooth Low Energy

2720,00 PLN
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Zamek do drzwi szklanych
iH-GL-JOC

Zamek elektroniczny do drzwi szklanych działający
na kod PIN, aplikację mobilną, odcisk palca i klucz
mechaniczny. Pasuje on do drzwi lewostronnych i
prawostronnych. Zestaw składa się z klamki
elektronicznej oraz okucia Junior Office Classic.

Wykonanie: stal nierdzewna, PVC
Grubość drzwi: 6-10mm
Trzpień: 8mm

2403,00 PLN

Zamek do drzwi szklanych
iH-GL-JO
Zamek elektroniczny do drzwi szklanych
działający na kod PIN, aplikację mobilną,
odcisk palca i klucz mechaniczny. Pasuje on do
drzwi lewostronnych i prawostronnych. Zestaw
składa się z klamki elektronicznej oraz okucia
Junior Office.
Wykonanie: stal nierdzewna, PVC
Grubość drzwi: 6-10mm
Trzpień: 8mm

2410,00 PLN

Zamek do drzwi szklanych
iH-GL-SR
+48 61 307 22 35

Zamek elektroniczny do drzwi szklanych
działający na kod PIN, aplikację mobilną,
odcisk palca i klucz mechaniczny. Pasuje on do
drzwi lewostronnych i prawostronnych. Zestaw
składa się z klamki elektronicznej oraz okucia
Studio Rondo.
Wykonanie: stal nierdzewna, PVC
Grubość drzwi: 6-10mm

2467,00 PLN
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Trzpień: 8mm

Zamek do drzwi szklanych
iH-GL-JOC-BLACK

Zamek elektroniczny do drzwi szklanych
działający na kod PIN, aplikację mobilną, odcisk
palca i klucz mechaniczny. Pasuje on do drzwi
lewostronnych i prawostronnych. Zestaw jest w
kolorze czarnym i składa się z klamki
elektronicznej oraz okucia Junior Office Classic.

Wykonanie: stal nierdzewna, PVC
Grubość drzwi: 6-10mm
Trzpień: 8mm

2403,00 PLN

Zamek do drzwi szklanych
iH-GL-JO BLACK

Zamek elektroniczny do drzwi szklanych
działający na kod PIN, aplikację mobilną, odcisk
palca i klucz mechaniczny. Pasuje on do drzwi
lewostronnych i prawostronnych. Zestaw jest w
kolorze czarnym i składa się z klamki
elektronicznej oraz okucia Junior Office.

Wykonanie: stal nierdzewna, PVC
Grubość drzwi: 6-10mm
Trzpień: 8mm

2410,00 PLN

Zamek do drzwi szklanych
iH-GL-SR BLACK

+48 61 307 22 35

Zamek elektroniczny do drzwi szklanych
działający na kod PIN, aplikację mobilną, odcisk
palca i klucz mechaniczny. Pasuje on do drzwi
lewostronnych i prawostronnych. Zestaw jest w
kolorze czarnym i składa się z klamki
elektronicznej oraz okucia Studio Rondo.

Wykonanie: stal nierdzewna, PVC
Grubość drzwi: 6-10mm

2467,00 PLN
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Trzpień: 8mm

Zamek do drzwi szklanych
SUD-GD-Comfort
Zamek jest wyposażony w klamkę elektroniczną
działającą na częstotliwość 868,3 MHz oraz
zapadkę samozatrzaskową 20mm. Współpracuje
z aplikacją KleverKey oraz ÜManagement 2.0.
Dostępne są różne rodzaje klamek. Działa w
połączeniu z I/O Module.

Wykonanie: stal nierdzewna
Posiada funkcję antypaniczną
Współpraca z I/O Module

2890,00 PLN

Zamek do drzwi szklanych
iMGlass
iMGlass to zamek przeznaczony do drzwi
szklanych, działa na kartę RFID, kod PIN,
odcisk palca i bluetooth. Nadaje się do
montażu wewnętrznego.
Wykonanie: stop cynku, ABS Zasilanie:
4 x bateria AA
Karta Mifare (Classic ISO/iEC 14443-4),
kod PIN, odcisk palca, Bluetooth 4.0

1445,00 PLN
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489,00 PLN

+48 61 307 22 35

Przeciwkaseta PK-GL-JOC

Przeciwkaseta do zamków iH-GL-JOC oraz UZ- GLJOC. Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana.

Przeciwkaseta PK-GL-JO
Przeciwkaseta do zamków iH-GL-JO oraz UZ-GLJO. Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana

499,00 PLN

Przeciwkaseta PK-GL-SR
Przeciwkaseta do zamków iH-GL-SR oraz UZ- GLSR. Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana.

wano.pl

+48 61 307 22 35

419,00 PLN
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Elektroniczne
zamki szafkowe
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Digilock Aspire RFID
Online

Zamek ten działa w trybie online, doskonale
łączy się z DigiLink tworząc inteligentny i
funkcjonalny system zarządzania siecią z
każdego miejsca na świecie. Urządzenie działa
zarówno za pomocą aplikacji mobilnej jak i kart
zbliżeniowych o częstotliwości 13,56MHz.
Bezprzewodowe połączenie przez BLE
Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy
Zamek jest dostępny w wersji Basic i Advance

1026,00 PLN

Digilock Aspire Keypad
Online

Zamek ten działa w trybie online, doskonale
łączy się z DigiLink tworząc inteligentny i
funkcjonalny system zarządzania siecią z
każdego miejsca na świecie. Urządzenie działa
zarówno za pomocą aplikacji mobilnej jak i kodu
PIN.
Bezprzewodowe połączenie przez BLE
Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy
Zamek jest dostępny w wersji Basic i Advance

912,00 PLN

Digilock Versa RFID Online
+48 61 307 22 35

Zamek działa w trybie online, doskonale łączy się
z DigiLink tworząc inteligentny i funkcjonalny
system zarządzania siecią. Urządzeniem można
zarządzać za pomocą aplikacji jak i kart
zbliżeniowych.

Bezprzewodowe połączenie przez BLE
Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy

792,00 PLN
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Zamek jest dostępny w wersji Basic i Advance

Digilock Versa Keypad
Online

Zamek działa w trybie online, doskonale łączy się
z DigiLink tworząc inteligentny i funkcjonalny
system zarządzania siecią. Urządzeniem można
zarządzać za pomocą aplikacji mobilnej jak i
kodu PIN.

Bezprzewodowe połączenie przez BLE
Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy
Zamek jest dostępny w wersji Basic i Advance

756,00 PLN

Digilock Orbit RFID Online
Zamek działa na aplikację kompatybilną z
chmurą DigiLink oraz na karty zbliżeniowe o
częstotliwości 13,56MHz (np. Mifare).
Urządzenie jest bardzo proste w użyciu, a dzięki
współpracy z chmurą DigiLink, może działać w
trybie Online.
Bezprzewodowe połączenie przez BLE
Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy
Zamek jest dostępny w wersji Basic i Advance
Zaawansowana opcja autoodblokowania

1026,00 PLN

Tablet DigiLink

+48 61 307 22 35

Umożliwia całkowicie bezpieczne i wygodne
zarządzanie obiektem z dowolnego miejsca
o dowolnym czasie, zapewniając niezbędne
do tego celu narzędzia.
Możliwość przypisania nieograniczonej ilości
danych uwierzytelniających użytkowników
Dostępne są raporty z analizy danych
Zegar czasu rzeczywistego umożliwia
zaplanowane automatyczne odblokowanie

1932,00 PLN
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Rozbudowane komunikaty systemowe

Bramka DG-Gateway

Bramka DG-Gateway wysyła i odbiera strumień
danych poprzez router internetowy, a następnie
przesyła informacje do zamków. Bramki należy
montować w promieniu nie większym niż 50
stóp od zamków (około 15,25 metra).

Wymiary: 20.7 x 11.71cm
Promień działania: 15,25 m
Gdy jest taka możliwość, bramkę powinno
się montować w zasięgu wzroku zamków

wano.pl

+48 61 307 22 35

2944,00 PLN
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Zamki
autonomiczne
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Zamek szafkowy Digilock
Aspire Keypad

Zamek szafkowy Digilock Aspire Keypad to zamek
działający na kod PIN. Można nim zarządzać
także za pomocą klucza elektronicznego jak i
aplikacji moblinej. Posiada baterię która może
pracować nawet do 5 lat.

Różne warianty zamka (standard, standard
pull, narrow, narrow pull)
Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy
Zamek jest dostępny w wersji Basic i Advance

472,00 PLN

Zamek szafkowy Digilock
Aspire RFID

Zamek szafkowy Digilock Aspire RFID to zamek
działający na kartę Mifare 13,56MHz jak i kartę
iClassic. Urządzeniem można zarządzać również
za pomocą klucza elektronicznego jak i aplikacji
mobilnej, która znacznie upraszcza jego obsługę.

Różne warianty zamka (standard, standard
pull, narrow, narrow pull)
Tryby pracy: przypisany na stałe
Zamek jest dostępny w wersji Basic i Advance

539,00 PLN

Zamek szafkowy Digilock Cue Keypad to zamek
działający na kod szyfrowy który jest zaprojektowany
do nowych lub modernizowanych instalacji. Można
nim także zarządzać za pomocą kluczy
elektronicznych.
Wykończenie z mosiądzu lub
szczotkowanego niklu

+48 61 307 22 35

Zamek szafkowy Digilock
Cue Keypad

Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy

wano.pl

Zamek jest dostępny w wersji Basic i Advance

332,00 PLN
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Zamek szafkowy Digilock
Cue RFID
Zamek szafkowy Digilock Cue RFID to zamek na
kartę RFID zgodną ze standardami: ISO
14443A / ISO 14443B / ISO 15693 przeznaczony
do montażu powierzchniowego. Urządzeniem
można także zarządzać za pomocą kluczy
elektronicznych.

Wykończenie ze szczotkowanego niklu Tryby
pracy: przypisany na stałe, basenowy
Zamek jest dostępny w wersji Basic i Advance

408,00 PLN

Ukryty zamek szafkowy
KR-SK80-A

Ukryty elektroniczny zamek szafkowy na kartę
Mifare 13,56MHz to idealne rozwiązanie do
szafek basenowych, szafek na siłowni, szafek
pracowniczych, szuflad, itp.

Wykonanie: tworzywo ABS
Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy
Zasilanie: 4 x 1,5V AAA

205,00 PLN

+48 61 307 22 35

Zamek szafkowy
KR-SK80-B

Elektroniczny zamek szafkowy działający na kartę
Mifare 13,56MHz jest przeznaczony do montażu
na szafkach basenowych, szafkach na siłowni,
szufladach itp.
Wykonanie: tworzywo ABS
Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy

wano.pl

Zasilanie: 4 x 1,5V AAA

276,00 PLN
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Zamek szafkowy
KR-SK80-D

Elektroniczny zamek szafkowy na kartę Mifare
13,56MHz i kod to idealne rozwiązanie do
szafek basenowych, szafek na siłowni, szafek
pracowniczych, szuflad, itp.
Wykończenie ze szczotkowanego niklu
Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy,
jednorazowy
Zamek jest dostępny w wersji Basic i Advance

270,00 PLN

Zamek szafkowy
KR-SK80-G

Zamek szafkowy KR-SK80-G to urządzenie działające na
odcisk palca, wyposażone w niezwykle czuły czytnik linii
papilarnych, złącze do zasilania awaryjnego a także
alarm informujący o tym że napięcię jest zbyt niskie.
Może działać na aplikację mobilną.
Złącze micro USB / gniazdo 3,5 mm do
zasilania awaryjnego
Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy
Zasilanie: 4 x 1,5V AAA

340,00 PLN

Zamek szafkowy
I-CB-08

+48 61 307 22 35

Zamek szafkowy I-CB-08 działający na karty
Mifare 13,56 MHz może być zamontowany na
drzwiach drewnianych lub metalowych. Istnieje
możliwość zamówienia zamka obsługujące karty
Unique/Temic TK4100 w częstotliwości 125 kHz.
Wykonanie: stop cynku
Tryby pracy: prywatnym lub publicznym

274,00 PLN

110

wano.pl

Zasilanie: 3 x bateria AA

Zamki
gablotowe
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Zamek gablotowy
GL-120G

Zamek szafkowy GL-120G działa na kod i kartę
Mifare 13,56MHz cechuje się wysoką żywotnością
(około 500 000 cykli), jest odpowiedni do montażu
na powierzchnię szklaną.

Pasuje do drzwi o grubości: 0 ~ 9 mm
Tryby pracy: tryb publiczny, tryb prywatny,
ograniczony tryb publiczny
Zasilanie: 2 x bateria 1,5 AA

320,00 PLN

Zamek gablotowy
GL-64G

Zamek szafkowy GL-64G to zamek na kod może być
montowany do drzwi o różnej grubości zarówno tych
pojedyńczych jak i podwójnych, posiada klawiaturę
dotykową o wysokiej czułości.

Pasuje do drzwi o grubości: 1 ~ 9 mm
Tryby pracy: tryb publiczny, tryb prywatny,
ograniczony tryb publiczny
Zasilanie: 1 x bateria CR2032

340,00 PLN

Zamek gablotowy
GL-64G2

+48 61 307 22 35

Zamek szafkowy GL-64G2 to zamek na kod może
być montowany do drzwi o różnej grubości
zarówno tych pojedyńczych jak i podwójnych,
posiada klawiaturę dotykową o wysokiej czułości.
Pasuje do drzwi o grubości: 1 ~ 9 mm
Tryby pracy: tryb publiczny, tryb prywatny,
ograniczony tryb publiczny

305,00 PLN
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Zasilanie: 1 x bateria CR2032

Zamki
krzywkowe
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Zamek krzywkowy Digilock
Versa Standard Keypad
Zamek działa na kod szyfrowy. Funkcjonuje za
pomocą automatycznego zatrzasku sprężynowego i
przeznaczony jest do montażu powierzchniowego w
nowych jak i tych modernizowanych instalacji.

Możliwy dostęp poprzez aplikację mobilną
Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy
Zamek jest dostępny w wersji Basic i Advance

312,00 PLN

Zamek krzywkowy Digilock
Versa Standard RFID

Zamek działa na kartę Mifare 13,56 MHz.
Funkcjonuje za pomocą automatycznego zatrzasku
sprężynowego i przeznaczony jest do montażu
powierzchniowego w nowych jak i tych
modernizowanych instalacji.
Możliwy dostęp poprzez aplikację mobilną
Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy
Zamek jest dostępny w wersji Basic i Advance

368,00 PLN

+48 61 307 22 35

Zamek krzywkowy Digilock
Versa Mini Keypad

Zamek działa na kod szyfrowy. Funkcjonuje za
pomocą zatrzasku sprężynowego. Jest to mniejsza
wersja zamka Digilock Versa Standard Keypad.

Możliwy dostęp poprzez aplikację mobilną
Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy

312,00 PLN
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Zamek jest dostępny w wersji Basic i Advance

Zamek krzywkowy Digilock
Versa Mini RFID

Zamek działa na kartę Mifare 13,56 MHz. Funkcjonuje
za pomocą automatycznego zatrzasku sprężynowego
i przeznaczony jest do montażu powierzchniowego w
nowych jak i tych modernizowanych instalacji.

Możliwy dostęp poprzez aplikację mobilną
Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy
Zamek jest dostępny w wersji Basic i Advance

368,00 PLN

Zamek krzywkowy Digilock
Sola Keypad

Zamek krzywkowy działający na kod szyfrowy,
pasujący do nowych jak i modernizowanych
instalacji. Urządzeniem można także zarządzać za
pomocą kluczy elektronicznych.

Możliwy dostęp poprzez aplikację mobilną
Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy
Zamek jest dostępny w wersji Basic i Advance

Zamek krzywkowy Digilock
Sola Mini RFID

Zamek krzywkowy działający na kartę Mifare 13,56
MHz , pasujący do nowych jak i modernizowanych
instalacji. Urządzeniem można także zarządzać za
pomocą kluczy elektronicznych.
Możliwy dostęp poprzez aplikację mobilną

+48 61 307 22 35

304,00 PLN

Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy

283,00 PLN
115

wano.pl

Zamek jest dostępny w wersji Basic i Advance

Zamek krzywkowy Digilock
Sola Mini RFID

Zamek krzywkowy działający na kartę Mifare 13,56
MHz , pasujący do nowych jak i modernizowanych
instalacji. Urządzeniem można także zarządzać za
pomocą kluczy elektronicznych.
Możliwy dostęp poprzez aplikację mobilną
Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy
Zamek jest dostępny w wersji Basic i Advance

340,00 PLN

Zamek krzywkowy UZ-CAB

UZ-CAB jest kompatybilny z takimi technologiami
jak np. EM/HITAG, LEGIC® i MIFARE®. Może być
zamontowany w pozycji pionowej lub poziomej, do
drzwi prawyostronnych i lewostronnych.

Nadaje się do drzwi drewnianych, stalowych i
aluminiowych
Odpowiedni do zastosowania w drzwiach o
maksymalnej grubości 20 mm
Nie wymaga okablowania

690,00 PLN

Zamek krzywkowy działający na kod szyfrowy. Posiada
zaawansowane funkcje takie jak np. funkcja
fałszywego kodu PIN, funkcja antykradzieżowa czy
alarm niskiego stanu baterii. Przeznaczony jest do
mebli drewnianych i metalowych.

Awaryjne otwarcie kluczem mechanicznym

+48 61 307 22 35

Zamek krzywkowy miniCam

Tryby pracy: prywatny i publiczny

283,00 PLN
116

wano.pl

Złącze USB do awaryjnego ładowania

Zamek krzywkowy
miniK-10-Code

Zamek krzywkowy działający na kod szyfrowy,
pasuje zarówno do szafek nowych jak i tych
istniejących, wykonanych z metalu lub drewna.
Cechuje się długą żywotnością baterii.
Wykonanie: stal nierdzewna szczotkowana,
PC + ABS, silikon
Tryby pracy: autonomiczny 1-przypisany na
stałe / 2-pierwsza wolna
Zasilanie: 1 x bateria CR2032

331,00 PLN

Zamek krzywkowy
miniK-10-RFID
Zamek krzywkowy działający na kod szyfrowy i kartę
Mifare 13,56 MHz, pasuje zarówno do szafek nowych
jak i tych istniejących, wykonanych z metalu lub
drewna. Cechuje się długą żywotnością baterii.
Wykonanie: stal nierdzewna szczotkowana,
PC + ABS, silikon
Tryby pracy: autonomiczny 1-przypisany na
stałe / 2-pierwsza wolna
Zasilanie: 1 x bateria CR2032

wano.pl

+48 61 307 22 35

371,00 PLN
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Zamki szafkowe
Bluetooth
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Zamek szafkowy
vG-BLcabinet 1
Zamek szafkowy na kod PIN, kartę Mifare 13,56MHz
oraz na aplikację TTlock. Przeznaczony jest do
montażu natynkowego. Istnieje możliwość
spersonalizowania koloru i wymiarów zamka.

Wykonanie: PVC, stal nierdzewna
Zarządzanie poprzez aplikację TTlock lub
oprogramowanie vG-Lock Management
Zasilanie: 3 x bateria AA

455,00 PLN

Zdalny zamek szafkowy vGBLcabinet 2
Inteligentny zamek działający kartę Mifare 13,56
MHz, kod PIN oraz na aplikację mobilną TTlock.
Cechuje się prostym i minimalistycznym designem.

Możliwość zarządzania z każdego miejsca na
świecie w dowolnym momencie
Rejestr zdarzeń widoczny w aplikacji
Zasilanie: 4 x baterie AA

wano.pl

+48 61 307 22 35

530,00 PLN
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Zamki systemowe
Gantner

120

Zamek szafkowy GNT-GL7p
Zamek działa na kod PIN i karty RFID (np. karta
Mifare). Urządzenie może być zamontowane
niemal do każdego rodzaju szafki (nawet
jednościenne drzwi wykonane z metalu). Nie
wymaga dodatkowego okablowania.
Dostępna jest wersja z klawiaturą lub bez niej
Posiada technologię niskiego zużycia energii
Zasilanie: 1 x 3.6 V bateria litowa AA

Cena ustalana
indywidualnie

Zamek szafkowy GNT-ECO7x
Zamek szafkowy GNT-ECO7x to łatwy w obsłudze
zamek zasilany bateryjnie. Wyposażony jest w diody
LED sygnalizujące czy dostęp został przyznany czy też
nie. Dostępna jest wersja zamka możliwa do obsługi
moblinej

Kompatybilność z NFC
Tryby pracy: przypisany na stałe, basenowy,
ograniczony czasowo
Zasilanie: 3 x bateria AA

Zamek szafkowy
GNT-ECO7x Side Lock

Zamek zasilany bateryjnie. Obsługuje się go za
pomoca karty, opaski na rękę, breloka do kluczy
lub smarftfona z obsługą NFC. Bezpieczeństwo
zapewnia alarm dźwiękowy i wizualny.

+48 61 307 22 35

Cena ustalana
indywidualnie

Wymiary: 125.2 x 100*25mm

Zasilanie: 1 x bateria litowa 3,6 V, AA

Cena ustalana
indywidualnie
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Tryby pracy: współdzielony, publiczny

Zamek szafkowy
GNT-NET.Lock7x
Zamek sieciowy zapewniający bezpieczeństwo i
wygodę zarządzania szafkami, można go montować
na różne rodzaje drzwi (drewniane HPL, szkło itp.).
Zamek posiada dwa złącza USB do ładowania
urządzeń mobilnych i oświetlenie wnętrza.
Zmotoryzowane blokowanie i
odblokowywanie zamka
Instalacja odporna na wandalizm
Zasilanie: Poprzez kabel z kontrolera
podrzędnego

Cena ustalana
indywidualnie

Oprogramowanie
GNT-Relaxx
Oprogramowanie do zamków szafkowych GNTRelaxx służy do zarządzania zamkami GNTNET.Lock7x i może wyświetlać takie informacje jak
np. stan zajętości zamka i alarmy.

Umożliwa zarządzanie zamkiem GNTNET.Lock7x
Graficzna prezentacja schematu szafek
Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami

Cena ustalana
indywidualnie

Kontroler do zamków
GNT-NET.Lock7x

+48 61 307 22 35

Kontroler służy do podłączenia i zarządzania
zamkami elektronicznymi GNT-NET.Lock7x.
Jednostki zarządzające działają w trybie
sieciowym i komunikują się z hostem.

Do 12 albo 24 zamków na kontroler Podłączenie
za pomocą wtyków MOLEX

Cena ustalana
indywidualnie
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System diagnostyczny raportuje o
problemach

Multifunkcyjny terminal
GNT-GT7
GNT-GT7 to terminal multifunkcyjny zarządzający
dostępem do szafek, bramek obrotowych itp.
Urządzenie posiada kolorowy wyświetlacz 4,3",
funkcję PoE (Power over Ethernet) i wbudowany
głośnik.
Kompatybilność z większością technologii RFID
i nosników danych NFC
Urządzenie jest typu Plug&Play
Dostępna jest wersja wyposażona w czytnik
odcisków palca, co poprawia bezpieczeństwo

Cena ustalana
indywidualnie

Elektroniczne karty RFID
Karty RFID / NFC można spersonalizować wedle
życzenia: drug pełny dwustronny, 4 kolory, od
krawędzi do krawędzi, sitodruk i druk offsetowy.

Standardowy format ISO
Pojemność danych: 3.2 kB EEPROM
Zasięg odczytu: 30-70mm

Cena ustalana
indywidualnie

Elektroniczna opaska silikonowa jest dużo bardziej
odporna niż karty magnetyczne przez co starczy na
dużo dłużej. Może być używana także w warunkach o
dużej wilgoci i wysokiej temperaturze (basen, spa itp.).
Wykonanie z krzemu medycznego
Dostępne są różne rozmiary i kolory

+48 61 307 22 35

Elektroniczne opaski
silikonowe GNT-Chip Band

Cena ustalana
indywidualnie
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Odporność na wstrząsy, rozdarcia i
wodę

Kontrolery szafek
zamki online
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Kontroler ACB-20DT

Kontroler ACB-20DT służy do obsługi globalnej
systemu szafek w przebieralniach i szatniach.
Kontroler umożliwia podłączenie do 20 szafek. Do
sterowania potrzebny jest Kontroler główny oraz
kontroler przekaźnikowy.

Wiegand 26 / 34bit
Obsługa 20 szafek
Zasilanie: 12V DC 5A

3120,00 PLN

Kontroler ACB-40DT

Kontroler ACB-40DT służy do obsługi globalnej
systemu szafek w przebieralniach i szatniach.
Kontroler umożliwia podłączenie do 40 szafek. Do
sterowania potrzebny jest Kontroler główny oraz
kontroler przekaźnikowy.

Wiegand 26 / 34bit
Obsługa 40 szafek
Zasilanie: 12V DC 5A

5980,00 PLN

Programator M-109

+48 61 307 22 35

Programator służący do programowania kart do
systemu zamków szafkowych. Urządzenie musi
współpracować z jednym z kontrolerów ACB. Seria
PCD jest dostępna dla OEM i ODM, nie
współpracuje z serią KR.

Wymiary:109 x 75 x 25mm
Działanie poprzez interfejs USB

590,00 PLN
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Częstotliwość działania: 125 KHz / 13,56 MHz /
podwójna częstotliwość

Czytnik UP-01

Czytnik naścienny dysponujący wyjściem Wiegand
26. Może współpracować z kontrolerami zamków
szafkowych. Urządzenie jest wodoodporne dzięki
czemu może być zamontowane na zewnątrz.

Napędzany solenoidem, obsługuje 12 V i 24 V
Zamek wyposażony jest w czujnik otwarcia
drzwi
Żywotność do 500 000 cykli

440,00 PLN

Czytnik UP-05

Czytnik naścienny dysponujący wyjściem Wiegand
26. Może współpracować z kontrolerami zamków
szafkowych. Urządzenie jest wodoodporne dzięki
czemu może być zamontowane na zewnątrz.

Obudowa ABS, odporna na uszkodzenia
Bardzo niski pobór mocy, pobór prądu w
trybie czuwania poniżej 30mA
Klasa ochrony IP68

440,00 PLN

Czytnik naścienny dysponujący wyjściem Wiegand
26. Może współpracować z kontrolerami zamków
szafkowych. Urządzenie jest wodoodporne dzięki
czemu może być zamontowane na zewnątrz.

Obudowa ABS, odporna na uszkodzenia

+48 61 307 22 35

Czytnik UP-06

Klasa ochrony IP68

440,00 PLN
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Bardzo niski pobór mocy, pobór prądu
w trybie czuwania poniżej 30mA

Elektrozaczepy
szafkowe
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Zamek szafkowy
KR-EM1408

Zamek szafkowy KR-EM1408 to elektromagnetyczny
zamek działający na mikroprzełącznik posiadający
bardzo wytrzymałą obudowę mogącą wytrzymać
nacisk nawet do 250kg.
Napędzany solenoidem, obsługuje 12 V i 24 V
Zamek wyposażony jest w czujnik otwarcia
drzwi
Żywotność do 500 000 cykli

98,00 PLN

Zamek szafkowy KR-S99N

Zamek szafkowy KR-S99N to zamek działający na
mikroprzełącznik cechujący się bardzo wytrzymałą
obudową mogącą wytrzymać nacisk nawet do
250kg.

Napędzany solenoidem, obsługuje 12 V i 24 V
Zamek wyposażony jest w czujnik otwarcia
drzwi
Urządzenie posiada wypychacz mechaniczny

140,00 PLN

Model ten jest przeznaczony do montażu na
drzwiach szafkowych, oraz szufladach drewnianych i
metalowych. Posiada wbudowany siłownik do
automatycznego otwierania drzwi.

Wymiary: 55 x 55 x 25mm
Wyposażony jest w siłownik do
automatycznego otwierania drzwi

+48 61 307 22 35

Elektrozaczep szafkowy
CL301

260,00 PLN
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Zasilanie: 12V DC

Zamki
elektromotoryczne
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Ulock-B Battery Full Leaf
Zamek wpuszczany współpracujący z dowolnym
systemem kontroli dostępu poprzez I/O Module.
Elektronika zabezpieczona w obudowie zamka.

Do jednego zamka można przypisać do 99 autoryzacji
Wersja Premium z certyfikatami: EN 179 / EN 1125 /
EN 1634-1 / EN 14846 i funkcją antypaniczną
Zasilany bateryjnie (AAA)
Zamek jest przeznaczony do montażu w drzwiach
drewnianych i antywłamaniowych

1609,00 PLN

Ulock-B Battery Tube Frame
Zamek wpuszczany współpracujący z dowolnym
systemem kontroli dostępu poprzez I/O Module.
Elektronika zabezpieczona w obudowie zamka.

Do jednego zamka można przypisać do 99 autoryzacji
Wersja Premium z certyfikatami: EN 179 / EN 1125 / EN
1634-1 / EN 14846 i funkcją antypaniczną
Zasilany bateryjnie (AA)
Zamek przeznaczony jest do montażu w drzwiach
profilowych

1609,00 PLN

Zamek wpuszczany współpracujący z dowolnym
systemem kontroli dostępu poprzez I/O Module.
Elektronika zabezpieczona w obudowie zamka.

Transmisja danych zabezpieczona przed zakłóceniami
Certyfikaty: EN 179 / EN 1125 / EN 1634-1

+48 61 307 22 35

Ulock-B Inductive Full Leaf

Zasilanie złączem indukcyjnym umieszczonym w

1669,00 PLN
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ramie drzwi

Ulock-B Inductive Tube
Frame

Zamek wpuszczany współpracujący z dowolnym
systemem kontroli dostępu poprzez I/O Module.
Elektronika zabezpieczona w obudowie zamka.

Do jednego zamka można przypisać do 99 autoryzacji
Wersja Premium z certyfikatami: EN 179 / EN 1125 /
EN 1634-1 / EN 14846 i funkcją antypaniczną
Zasilanie złączem indukcyjnym umieszczonym w
ramie drzwi

1669,00 PLN

Ulock-B Cable Full Leaf
Zamek wpuszczany współpracujący z dowolnym
systemem kontroli dostępu poprzez I/O Module.
Elektronika zabezpieczona w obudowie zamka.
Do jednego zamka można przypisać do 99 autoryzacji
Wersja Premium z certyfikatami: EN 179 / EN 1125 /
EN 1634-1 / EN 14846 i funkcją antypaniczną
Zasilanie za pomocą złącza kablowego

1394,00 PLN

Voxio

+48 61 307 22 35

Czytnik naścienny dostępny jest z zasilaniem
bateryjnym lub zewnętrznym. Może być używany
samodzielnie lub jako rozwiązanie systemowe za
pomocą oprogramowania.

Możliwy montaż natynkowy lub podtynkowy,
pyło- i wodoszczelny (IP 54)
Zgodność z różnymi standardami kart
Współpraca z Ulock-B Battery Full Leaf i Tubular
Frame

1917,00 PLN
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Nie jest wymagany I/O Module

SD-Battery

Czytnik SD-Battery służy do sterowania zamkiem
wpuszczanym
Ulock-B
Battery
za
pomocą
bezprzewodowej klawiatury.

Niebieskie podświetlenie Wskaźnik LED
Drzwi są zawsze zamknięte
Współpraca z Ulock-B Battery Full Leaf i Tubular
Frame

1562,00 PLN

Bio Key RFID

Czytnik transponderów. Idealne rozwiązanie w
obiektach takich jak biura, kancelarie prawne czy
hotele. System sterowania i zamek komunikują
się ze sobą drogą radiową.

Programowalny do 150 transponderów
Wykonany ze stali nierdzewnej
Posiada klasę ochrony IP65
Współpraca z Ulock-B Battery Full Leaf i Tubular
Frame

1917,00 PLN

+48 61 307 22 35

Bio Key Fingerscan
Czytnik linii papilarnych jest optymalnym rozwiązaniem
ponieważ każdy odcisk palca jest indywidualny i
gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa.

Programowalny do 150 palców
Wykonany ze stali nierdzewnej
Posiada klasę ochrony IP65
Frame

2132,00 PLN
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Współpraca z Ulock-B Battery Full Leaf i Tubular

Radiowy nadajnik ręczny

Nadajnik radiowy wyglądający i działający podobnie
do pilota samochodowego. Pozwala otworzyć
urządzenie jednym kliknięciem. Wyposażony jest w
szyfrowanie AES 128, dzięki czemu sygnały nie mogą
się wzajemnie zakłócać.
Możliwość zaprogramowania w dowolnej liczbie zamków
Zasięg działania do 5 metrów
Transmisja danych szyfrowana przez AES 128

304,00 PLN

I/O Module

I/O Module umożliwia komunikację z dowolnym
kontrolerem kontroli dostępu, który posiada
wyjście bezpotencjałowe. Z pomocą tego
urządzenia w łatwy sposób można stworzyć
spójny system kontroli dostepu.
Oprogramowanie za pomocą przycisku w zamku
Instalacja podtynkowa
Możliwość domówienia zatrzasków przedłużanych

599,00 PLN

Ulock B-FL + App Kit

+48 61 307 22 35

Zestaw zawierający bezprzewodowy
elektromechaniczny zamek wpuszczany sterowany
radiowo do drzwi standardowych Ulock B Full Leaf
zarządzany poprzez Bluetooth.

Aplikacja do zarządzania Kleverkey na 1 zamek

2404,00 PLN
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Zasilany bateryjnie (AAA)

Ulock B-PD + App Kit

Zestaw zawierający bezprzewodowy
elektromechaniczny zamek wpuszczany sterowany
radiowo do drzwi standardowych Ulock B Full Leaf.

I/O Module umożliwiający komunikację pomiędzy
zamkiem Ulock-B z dowolnym systemem kontroli dostępu
Zasilany bateryjnie (AAA)

2404,00 PLN

Ulock B-FL + Passcode Funk
Reader Kit

Zestaw zawierający bezprzewodowy
elektromechaniczny zamek wpuszczany sterowany
radiowo do drzwi standardowych Ulock B Full Leaf.
Posiada IP65
W skład zestawu wchodzi FUNK Reader - bezprzewodowy
czytnik autonomiczny na kody szyfrowe
Zasilany bateryjnie (3,6 V - typ 14250)

3657,00 PLN

+48 61 307 22 35

Ulock B-PD + Passcode
Funk Reader Kit

Zestaw zawierający bezprzewodowy
elektromechaniczny zamek wpuszczany sterowany
radiowo do drzwi standardowych U-lock B Profile
Doors.

Posiada IP65
W skład zestawu wchodzi FUNK Reader - bezprzewodowy
Zasilany bateryjnie (3,6 V - typ 14250 lub 12V DC)

3657,00 PLN
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czytnik autonomiczny na kody szyfrowe

Ulock B-FL + RFID Voxio
Reader Kit

Zestaw zawierający bezprzewodowy
elektromechaniczny zamek wpuszczany sterowany
radiowo do drzwi standardowych Ulock B Full Leaf.
Posiada IP65
W skład zestawu wchodzi Voxio Reader - czytnik na
karty zbliżeniowe 13,56 MHz
Zasilany bateryjnie (3,6V - typ 14250 lub 12V DC

4071,00 PLN

Ulock B-PD + RFID Voxio
Reader Kit

Zestaw zawierający bezprzewodowy
elektromechaniczny zamek wpuszczany sterowany
radiowo do drzwi standardowych Ulock B Profile
Doors.
Posiada IP65
W skład zestawu wchodzi Voxio Reader - czytnik na
karty zbliżeniowe 13,56 MHz
Zasilany bateryjnie (3,6V - typ 14250 lub 12V DC

4071,00 PLN

+48 61 307 22 35

Ulock B-FL + Biokey Reader
Kit

Zestaw zawierający bezprzewodowy
elektromechaniczny zamek wpuszczany sterowany
radiowo do drzwi standardowych U-lock B-FL Full Leaf.

Posiada IP65
W skład zestawu wchodzi Biokey Finger Scan Readerbezprzewodowy czytnik autonomiczny na odcisk palca

4888,00 PLN
135

wano.pl

Zasilanie 12V DC

Ulock B-PD + Biokey
Reader Kit

Zestaw zawierający bezprzewodowy
elektromechaniczny zamek wpuszczany sterowany
radiowo do drzwi standardowych Ulock B Profile
Doors.

Posiada IP65
W skład zestawu wchodzi Biokey Finger Scan Readerbezprzewodowy czytnik autonomiczny na odcisk palca
Zasilanie 12V DC

4888,00 PLN

Blacha zaczepowa
170 x 20 x 3 mm

Blacha zaczepowa przeznaczona do użytku w
połączeniu z zamkiem Ulock-B Basic, Ulock-B Battery lub
Ulock-B Cable.

Drzwi przylgowe DIN-L / Drzwi przylgowe DIN-R
Blacha wykonana ze stali nierdzewnej

117,00 PLN

+48 61 307 22 35

Blacha zaczepowa
170 x 24 x 3 mm

Blacha zaczepowa przeznaczona do użytku w
połączeniu z zamkiem Ulock-B Basic, Ulock-B Battery,
Ulock-B Cable.

Drzwi przylgowe DIN-L / Drzwi przylgowe DIN-R

117,00 PLN
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Blacha wykonana ze stali nierdzewnej

Blacha zaczepowa do drzwi z
ramą rurową
Blacha zaczepowa przeznaczona do użytku w
połączeniu z zamkiem, Ulock-B Battery.

Drzwi przylgowe DIN-L / Drzwi przylgowe DIN-R Blacha
wykonana ze stali nierdzewnej
Dostępne wymiary: 245 x 24 x 3 mm, 270 x 24 x 3 mm,
245 x 30 x 1,5 mm, 270 x 28 x 3 mm

wano.pl

+48 61 307 22 35

117,00 PLN
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System kontroli
dostępu i rejestracji
czasu pracy
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System kontroli dostępu

Kontrola dostępu to działania wspierane odpowiednim systemem
sprzętowym, mające na celu monitorowanie wybranych lokalizacji.
Efektywny system kontroli dostępu to ogromne wsparcie dla każdej
średniej wielkości firmy, dużego przedsiębiorstwa czy hotelu.
Wszystkie oferowane przez nas produkty to systemy
oraz akcesoria najwyższej klasy, usprawniające i ułatwiające bieżące
monitorowanie wybranych lokalizacji.
Systemy kontroli dostępu stanowią znacznie wygodniejszą alternatywę dla klasycznych zamków.
Dzięki takim elementom jak bramki, czy zamki na kod, kartę, bądź specjalny brelok – możliwe jest
zapisywanie w systemie każdej wizyty w wybranej lokalizacji. Możliwość tak dokładnej kontroli
pozwala na znaczne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wszystkich pracowników czy też gości
hotelowych.
W skład systemu wchodzą:
czytniki,
kontrolery,
klamki elektroniczne,
bramki obrotowe i sensoryczne,
karty, breloki i opaski RFID,
elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne,
profesjonalne oprogramowanie do
zarządzania systemem.

System rejestracji czasu pracy

Każda firma zatrudniająca pracowników powinna mieć
możliwość sprawowania kontroli nad czasem ich pracy.
Odpowiedzią na tę potrzebę są nowoczesne systemy
rejestracji czasu pracy, które nierzadko stanowią nieocenioną
pomoc dla wszystkich właścicieli firm czy też osób
odpowiedzialnych za nadzór nad pozostałymi pracownikami.
Systemy z łatwością można dopasować do specyfiki danej
firmy, liczby pracowników jak i indywidualnych potrzeb
i wymagań użytkowników produktu.
Jedną z przydatnych funkcji systemu RCP jest możliwość wygodnego tworzenia szczegółowych
grafików pracy – siatki czasu pracy, z uwzględnieniem pracy zmianowej, dni świątecznych, zwolnień
lekarskich, czy dni urlopowych pracowników. Osoba zarządzająca systemem może wprowadzić
także inne, dodatkowe dane, takie jak informacje o przerwach, wyjazdach, spotkaniach służbowych
bądź szkoleniach odbywających się w czasie pracy.

karta
brelok
opaska

Nasza firma starając się wyjść na przeciw oczekiwaniom klientów z sektora państwowego,
zapewnia wsparcie na etapie przygotowania projektu, wdrożenia oraz wykonania instalacji.
Posiadamy koncesję MSWiA nr. L-0275/21.

+48 61 307 22 35

Rodzaje transponderów w systemie:

wano.pl

Współpracujemy z czołowymi producentami w Polsce
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Włączniki hotelowe
na kartę
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WPS-01
Energooszczędny włącznik hotelowy działający na karty
zbliżeniowe RFID współpracujący z puszką okrągłą ø60.
Dzięki zastosowaniu włączników hotelowych oszczędności
na prądzie mogą sięgnąć do 20% w skali roku, a w
przypadku pokoi z zastosowaniem klimatyzacji nawet do
30% .
Włącznik współpracuje z kartami typu Mifare Classic oraz
Mifare DESFire EV 1-3, w częstotliwości 13,56 MHz lub z
kartami typu Unique/Temiq 125 kHz
Obudowa włącznika hotelowego wykonana jest z tworzywa
ABS odpornego na uszkodzenia mechaniczne

136,00 PLN

WPS-02
Energooszczędny włącznik hotelowy działający na karty
zbliżeniowe RFID współpracujący z puszką okrągłą ø60.
Dzięki zastosowaniu włączników hotelowych oszczędności
na prądzie mogą sięgnąć do 20% w skali roku, a w
przypadku pokoi z zastosowaniem klimatyzacji nawet do
30% .
Włącznik współpracuje z kartami typu Mifare Classic oraz
Mifare DESFire EV 1-3, w częstotliwości 13,56 MHz lub z
kartami typu Unique/Temiq 125 kHz
Obudowa włącznika hotelowego wykonana jest z tworzywa
ABS odpornego na uszkodzenia mechaniczne

136,00 PLN

WPS-03
+48 61 307 22 35

Energooszczędny włącznik hotelowy działający na karty
zbliżeniowe RFID współpracujący z puszką kwadratową
80/80mm. Dzięki zastosowaniu włączników hotelowych
oszczędności na prądzie mogą sięgnąć do 20% w skali
roku, a w przypadku pokoi z zastosowaniem klimatyzacji
nawet do 30% .
Włącznik współpracuje z kartami typu Mifare Classic oraz
Mifare DESFire EV 1-3, w częstotliwości 13,56 MHz lub z

160,00 PLN
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kartami typu Unique/Temiq 125 kHz

GL-PS-01
Energooszczędny włącznik hotelowy działający na karty
zbliżeniowe RFID współpracujący z puszką kwadratową
80/80mm. Dzięki zastosowaniu włączników hotelowych
oszczędności na prądzie mogą sięgnąć do 20% w skali
roku, a w przypadku pokoi z zastosowaniem klimatyzacji
nawet do 30% .
Włącznik współpracuje z kartami typu Mifare Classic
oraz Mifare DESFire EV 1-3, w częstotliwości 13,56 MHz
Obudowa włącznika hotelowego wykonana jest z
tworzywa ABS odpornego na uszkodzenia mechaniczne
i szkła akrylowego
Urządzenie posiada wskaźnik LED

148,00 PLN

GL-PS-02
Energooszczędny włącznik hotelowy działający na karty
zbliżeniowe RFID współpracujący z puszką kwadratową
80/80mm. Dzięki zastosowaniu włączników hotelowych
oszczędności na prądzie mogą sięgnąć do 20% w skali
roku, a w przypadku pokoi z zastosowaniem klimatyzacji
nawet do 30% .
Włącznik współpracuje z kartami typu Mifare Classic
oraz Mifare DESFire EV 1-3, w częstotliwości 13,56 MHz
Obudowa włącznika hotelowego wykonana jest z
tworzywa ABS odpornego na uszkodzenia mechaniczne
i szkła akrylowego
Urządzenie posiada wskaźnik LED

148,00 PLN

GL-PS-03
zbliżeniowe RFID współpracujący z puszką kwadratową
80/80mm. Dzięki zastosowaniu włączników hotelowych
oszczędności na prądzie mogą sięgnąć do 20% w skali
roku, a w przypadku pokoi z zastosowaniem klimatyzacji
nawet do 30% .
Włącznik współpracuje z kartami typu Mifare Classic
oraz Mifare DESFire EV 1-3, w częstotliwości 13,56 MHz

+48 61 307 22 35

Energooszczędny włącznik hotelowy działający na karty

Obudowa włącznika hotelowego wykonana jest z
tworzywa ABS odpornego na uszkodzenia mechaniczne

Urządzenie posiada wskaźnik LED
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148,00 PLN
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i szkła akrylowego

Hotelowe panele
informacyjne
DND MUR
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HRP-01
Zewnętrzny elektroniczny panel informacyjny DND
MUR. Dzięki niemu gość obiektu bezkontaktowo
poinformuje obsługę o potrzebie posprzątania czy o
prośbie o nieprzeszkadzaniu.

Panel wykonany jest ze szkła hartowanego
Dowolna konfiguracja – logo, napisy, przyciski i ich kolory
Wymiary: 226x140x37mm

366,00 PLN

HRP-02
Zewnętrzny elektroniczny panel informacyjny DND
MUR. Dzięki niemu gość obiektu bezkontaktowo
poinformuje obsługę o potrzebie posprzątania,
zrobieniu prania czy o prośbie o nieprzeszkadzaniu.
Urządzenie posiada również dzwonek.

Panel wykonany jest ze szkła hartowanego
Dowolna konfiguracja – logo, napisy, przyciski i ich kolory
Wymiary: 226x140x37mm

366,00 PLN

+48 61 307 22 35

HRP-03
Zewnętrzny elektroniczny panel informacyjny DND
MUR. Dzięki niemu gość obiektu bezkontaktowo
poinformuje obsługę o potrzebie posprzątania, czy o
prośbie o nieprzeszkadzaniu. Urządzenie posiada
również dzwonek.

Panel wykonany jest ze szkła hartowanego
Wymiary: 226x140x37mm

366,00 PLN
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Dowolna konfiguracja – logo, napisy, przyciski i ich kolory

RPL-PS
Energooszczędny włącznik hotelowy działający na karty
zbliżeniowe. Dzięki zastosowaniu włączników
hotelowych oszczędności na prądzie mogą sięgnąć do
20% w skali roku, a w przypadku pokoi z
zastosowaniem klimatyzacji nawet do 30% .

Włącznik współpracuje z kartami typu Mifare Classic oraz
Mifare DESFire EV 1-3, w częstotliwości 13,56 MHz lub z
kartami typu Unique/Temiq 125 kHz

190,00 PLN

RPL-COM-1-1
Pojedyńczny wewnętrzny elektroniczny panel
informacyjny. Dzięki niemu gość obiektu bezkontaktowo
poinformuje obsługę o potrzebie posprzątania, czy o
prośbie o nieprzeszkadzaniu.

Przyciski prostokątne lub zaokrąglone w ilości od
1-5 na pojedynczym panelu
Dowolna kombinacja modułów i przycisków

190,00 PLN

+48 61 307 22 35

RPL-COM-1-2
Podwójny wewnętrzny elektroniczny panel informacyjny.
Dzięki niemu gość obiektu bezkontaktowo poinformuje
obsługę o potrzebie posprzątania, czy o prośbie o
nieprzeszkadzaniu. Urządzenie dodatkowo posiada
energooszczędny włącznik hotelowy działający na karty
zbliżeniowe RFID.

Przyciski prostokątne lub zaokrąglone w ilości od

Dowolna kombinacja modułów i przycisków

290,00 PLN
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1-5 na pojedynczym panelu

RPL-COM-1-3
Potrójny wewnętrzny elektroniczny panel informacyjny.
Dzięki niemu gość obiektu bezkontaktowo poinformuje
obsługę o potrzebie posprzątania, czy o prośbie o
nieprzeszkadzaniu. Urządzenie dodatkowo może
posiadać energooszczędny włącznik hotelowy
działający na karty zbliżeniowe RFID, termostat lub
włączniki światła.

Przyciski prostokątne lub zaokrąglone w ilości od
1-5 na pojedynczym panelu
Dowolna kombinacja modułów i przycisków

460,00 PLN

Termostat
Urządzenie pozwala na efektywne i proste zarządzanie
temperaturą w pomieszczeniu za pomocą panelu
dotykowego.

Sterowanie poleceniami głosowymi Termostat
potrafi dostosować temperaturę z
dokładnością do jednego stopnia
Zakres temperatury możliwej do dostosowania
od 5°C do 35°C

wano.pl

+48 61 307 22 35

670,00 PLN
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Systemy jednego
klucza MasterKey
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Systemy jednego klucza MasterKey
System jednego klucza MasterKey to rozwiązanie technologicznokonstrukcyjne, którego zadaniem jest posiadanie jednego klucza
otwierającego tylko te pomieszczenia, do których
posiadacz urządzenia ma uprawnienia. W systemie każdy klucz ma
swój określony poziom dostępu: otwiera jedno, kilka lub wszystkie
pomieszczenia.
Systemy mają uniwersalne zastosowania. Dobrze sprawdzą się nie tylko w dużych firmach i
instytucjach ale też w średnich i małych placówkach, domach, hotelach, pensjonatach, a nawet na
statkach. Korzystają z nich osoby zarządzające spółdzielniami, organizacjami i jednostkami sektora
energetycznego.
Podstawą dla prawidłowego
wykonania systemu MasterKey jest
plan klucza. Ten dokument
w możliwie najczytelniejszy sposób
pokazuje strukturę dostępu
i rozkład zamknięć w systemie.
Stanowi on podstawę do
przygotowania oferty,
wykonania systemu, montażu
oraz administrowania systemem.
Na naszej stronie internetowej
wano.pl znajduje się przykładowy
plan, którym mogą się Państwo
zasugerować przygotowując
dla nas dokument.

Główne zalety systemu:
wygoda i estetyka - wprowadzając system pozbywamy się ciężkich pęków kluczy, szafek i
depozytorów na klucze
łatwość kontroli dostępu do pomieszczeń - w systemie przydzielamy dostęp wyłącznie
osobom uprawnionym
elastyczność - możliwe jest tworzenie dowolnych struktur systemu od prostych do
bardzo rozbudowanych
bezpieczeństwo i sprawność - w sytuacjach, gdy jest potrzeba natychmiastowego
dostępu do wielu pomieszczeń np. w wypadku ewakuacji budynku lub awarii - istnieje
jeden klucz, który otwiera wszystkie drzwi

+48 61 307 22 35

uniwersalność - w systemie mogą funkcjonować obok siebie różne rodzaje zamknięć:
wkładki bębenkowe, kłódki oraz zamki wierzchnie
łatwość i kontrola w administrowaniu kluczami - dorobić klucz, kłódkę lub wkładkę może
tylko właściciel systemu w WANO Solutions za okazaniem karty bezpieczeństwa
(posługując się numerem nadanym danemu wyrobowi)
wszelkie dane dotyczące systemów są archiwizowane w siedzibie firmy i nie są
udostępniane na zewnątrz - systemy montowane są na nieznajdujących się w sprzedaży
detalicznej profilach kluczy

Cena ustalana
indywidualnie
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wysoka jakość - potwierdzona wieloletnim funkcjonowaniem naszych systemów

Depozytory kluczy
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Depozytor na klucz K11
Depozytor na klucz pozwala na całkowicie
bezpieczne przekazywanie klucza drugiej osobie bez
konieczności kontaktu personalnego. Otwarcie
depozytora odbywa się poprzez wybranie kodu przed
osobę uprawnioną.

Możliwość ustawienia aż 10 000 kombinacji kodu
Może pomieścić zarówno klucze mechaniczne, klucze do
auta jak i karty
Wymiary zewnętrzne: 115 x 90 x 45 mm

135,00 PLN

Depozytor K12
Depozytor na klucz pozwala na całkowicie bezpieczne
przekazywanie klucza drugiej osobie bez konieczności
kontaktu personalnego. Może działać zarówno na
kod PIN jak i aplikację mobilną.

Możliwość dodania do 100 kluczy użytkowników
Opcja fałszywego kodu PIN
Urządzenie jest wodoodporne
Wymiary zewnętrzne: 120 x 45,5 mm

1311,00 PLN

Depozytor na przesyłki UARK pozwala na bezpieczne
dostarczenie paczki mimo nieobecności odbiorcy.
Urządzenie posiada zestaw wielojęzycznych
komunikatów głosowych, panel dotykowy do
wprowadzania hasła oraz dezynfekcję paczek
promieniami UV.

+48 61 307 22 35

Depozytor na przesyłki UARK

Dezynfekowanie przesyłek odbywa się przez 15 minut po
dostarczeniu przesyłki
mechanicznym
Wymiary zewnętrzne: 500 x 720 x 460 mm
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3290,00 PLN
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Możliwość odblokowania urządzenia awaryjnym kluczem

Depozytor na przesyłki
UARKmini

Depozytor na przesyłki UARK pozwala na
bezpieczne dostarczenie paczki mimo nieobecności
odbiorcy. Urządzenie posiada zestaw
wielojęzycznych komunikatów głosowych, panel
dotykowy do wprowadzania hasła oraz dezynfekcję
paczek promieniami UV.

Dezynfekowanie przesyłek odbywa się przez 15 minut po
dostarczeniu przesyłki
Możliwość odblokowania urządzenia awaryjnym
kluczem mechanicznym
Wymiary zewnętrzne: 500 x 500 x 460 mm

2620,00 PLN

Depozytor na klucze H3000

Depozytor w kompaktowym rozmiarze, idealnie
nadaje się do mieszkań, biur, małych sklepów itp.
Może działać z systemem Android.

W depozytorze mieści się 15 kluczy
Wykonany ze stali i akrylu
Posiada dotykowy wyświetlacz
Wymiary zewnętrzne: 500 x 244 x 140 mm

13865,00 PLN

Depozytor to urządzenie typu "plug and play".
Posiada zaawansowane funkcje takie jak np.
odczytywanie odcisków palców czy rozpoznawanie
twarzy.

W depozytorze mieści się 26 kluczy
Działa na odcisk palca, rozpoznawanie twarzy, kartę

+48 61 307 22 35

Depozytor na klucze K26

zbliżeniową, kod PIN
Posiada dotykowy wyświetlacz

27 900,00 PLN
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Wymiary zewnętrzne: 566 x 177 x 380 mm

Inteligentne systemy
parkingowe

152

Blokada parkingowa Zeus Y
Blokada parkingowa to sterowana smartfonem
bariera parkingowa, chroniąca miejsce parkingowe
przed nieautoryzowanym użyciem.

Urządzenie zasilane za pomocą ładowalnych ogniw
litowo-jonowych lub zasilania stałego
Odporność na warunki atmosferyczne
Możliwość integracji z innymi systemami

2785,00 PLN

Blokada parkingowa Zeus X
Blokada parkingowa to sterowana smartfonem
bariera parkingowa, chroniąca miejsce parkingowe
przed nieautoryzowanym użyciem.

Istnieje możliwość sterowania blokadą ręcznie
Posiada opcję automatycznej blokady po wyjeździe
pojazdu
Możliwość wyposażenia urządzenia w panel słoneczny
Posiada sworzeń zabezpieczający

2830,00 PLN

Blokada parkingowa Zeus Z
+48 61 307 22 35

Blokada parkingowa to sterowana smartfonem
bariera parkingowa, chroniąca miejsce parkingowe
przed nieautoryzowanym użyciem.

Istnieje możliwość ręcznego sterowania blokadą
Posiada opcję automatycznej blokady po wyjeździe
pojazdu

Posiada sworzeń zabezpieczający
Blokada wykonana jest ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo

153

9075,00 PLN

wano.pl

Możliwość wyposażenia urzadzenia w panel słoneczny

Automatyczny bollard
parkingowy

Automatyczny bollard parkingowy jest
zaprojektowany w taki sposób aby wytrzymać duży
ruch samochodowy i skutecznie zabezpieczyć
parking w kilka sekund – czas jego wznoszenia i
opadania wynosi około 7 sekund.

Urządzenie posiada specjalny silnik hydrauliczny, który
cechuje się szybkością pracy i wytrzymałością
Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
Dodatkowy system bezpieczeństwa świateł LED

11 370,00 PLN

Składana barierka
łańcuchowa

Blokada parkingowa to sterowana smartfonem
bariera parkingowa, chroniąca miejsce parkingowe
przed nieautoryzowanym użyciem.

Opcja automatycznego zamykania po odjeździe
pojazdu
Przejście może mieć szerokość od 4 do 20 metrów
Opcja podtrzymywania bateryjnego

7710,00 PLN

Inteligentny szlaban

+48 61 307 22 35

Inteligentny szlaban to bariera parkingowa,
chroniąca przestrzeń parkingu przed
nieautoryzowanym użyciem. Szeroki zakres
długości szlabanu sprawia że świetnie nadaje się
do montażu na najróżniejszych przestrzeniach
takich jak parking czy teren firmy.

Szlaban może mieć od 3 do 6 metrów długości
Opcja automatycznej blokady po wyjeździe gościa
Możliwość udostępniania klucza cyfrowego, który

7050,00 PLN
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pozwala na autoryzowany przejazd przez szlaban

Parklio Gateway

Oprogramowanie umożliwiające zdalne
zarządzanie urządzeniami z recepcji. Parklio
Gateway usprawnia wymianę danych pomiędzy
urządzeniami parkingowymi, a także zapewnia
informacje o statusie parkingu w czasie
rzeczywistym.

Może kontrolować nawet do 20 urządzeń
Zasięg w promieniu 25 metrów
Łatwość w obsłudze i instalacji

2725,00 PLN

Moduł Brain

Uniwersalny moduł elektroniczny który potrafi
zmienić przestarzałe rozwiązania w inteligentne.

Możliwość starowania urządzeniami za pomocą aplikacji
mobilnej
Moduł pozwala na udostępnianie kluczy
cyfrowej
Gromadzi informacje w czasie rzeczywistym

450,00 PLN

System ANPR
+48 61 307 22 35

System ANPR automatycznie rozpoznaje tablice
rejestracyjne umożliwiając w ten sposób
automatyczny wjazd konkretnego pojazdu na teren
parkingu. Odczytywanie tablic rejestracyjnych jest
bardzo precyzyjne i nie wymaga interwencji
człowieka.

Informacje o ilości dostępnych miejsc parkingowych są
Kompatybilność z płatnościami mobilnymi

8870,00 PLN
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przesyłane w czasie rzeczywistym

Parklio API

Parklio API dostarcza szereg funkcji które pozwolą
zaoszczędzić użytkownikowi czas. Znacznie przyspiesza
znajdowanie i zabezpieczanie miejsca parkingowego oraz
dostarcza dużą ilość danych o parkingu w czasie
rzeczywistym np. odnośnie liczby wolnych miejsc.

Łatwa integracja z istniejącymi systemami
Przyjazny dla użytkownika system zarządzania
parkingiem (PMS)

Cena ustalana
indywidualnie

System parkingowy PMS

System parkingowy PMS usprawnia zarządzanie
parkingami i inteligentnymi urządzeniami parkingowymi.
System parkingowy to jeden z najbardziej
zaawansowanych systemów zarządzania parkingiem na
rynku, który optymalizuje obłożenie i dostarcza w czasie
rzeczywistym informacje o parkingu.

Pozwala na wysyłanie cyfrowych kluczy dostępu
Klucz może być zablokowany w dowolnym momencie
Oprogramowanie zbiera szczegółowe dane
dotyczące np. liczby zajętych miejsc czy średni czas
parkowania

wano.pl

+48 61 307 22 35

3405,00 PLN

156

Karty, breloki,
opaski,
akcesoria RFID
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Karty plastikowe

Karty plastikowe RFID są wygodną alternatywą dla
klasycznego klucza mechanicznego. Umożliwiają one
otwarcie pomieszczenia, w którym zamontowany jest
elektroniczny zamek. Oferowane przez nas karty są w
standardzie Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56MHz,
Legic prime i advant 13,56MHz, EM/HITAG, 125 kHz.
Istnieje możliwość personalizacji za pomocą
dowolnego zadruku karty.
Dostępne są karty z nośnikiem pamięci (karty zbliżeniowe)
lub takie, które go nie posiadają
Różne metody zadruku

Cena ustalana
indywidualnie

Karty hotelowe

Oferujemy karty z dwustronnym zadrukiem
kolorowym do obsługi zamków hotelowych o
znormalizowanych wymiarach 86 x 54 x 0,76 mm
- wielkość karty bankomatowej. Wszystkie karty są
pokrywane laminatem przez co zachowują swój
pierwotny wygląd przez bardzo długi czas.

Standardy kart Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56MHz,
Legic prime i advant 13,56MHz, EM/HITAG, 125 kHz
Różne metody zadruku

Cena ustalana
indywidualnie

Opaski RFID

+48 61 307 22 35

Opaski zbliżeniowe występują w różnych wersjach
kolorystycznych jak i kształtach. Szeroki zakres
regulacji długości paska pozwala dostosować
opaskę do średnicy nadgarstka. Cechują się
szerokim zastosowaniem w takich miejsach jak
np. baseny czy kluby fitness.

Kompatybilne częstotliwości 13,56MHz, 125kHz

Opaski te są wodo i pyłoodporne
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Cena ustalana
indywidualnie
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Grawer dostępny na zamówienie

Breloki RFID

Breloki zbliżeniowe to pasywne transpondery, które
nie posiadają swojego źródła zasilania. Te klucze
elektroniczne są szeroko stosowane w kontroli
dostępu i rejestracji czasu pracy. Breloki RFID są
odporne na wysokie temperatury, wstrząsy, korozję,
pył, wilgoć itp. Są bardziej poręczne od tradycyjnych
kart RFID.

Breloki dostępne są w kolorze niebieskim i czarnym
Produkt jest wykonany z tworzywa ABS

Cena ustalana
indywidualnie

Naklejki RFID

Naklejki RFID dzięki niewielkiemu rozmiarowi są
bardzo wygodne w użyciu, wystarczy przykleić je w
wybranym miejscu aby mieć je zawsze przy sobie.

Działają w częstotliwości 865-900MHz, 13,50MHz, 125kHz
Zgodność z większością czytników kontroli dostępu
występujących na rynku

Cena ustalana
indywidualnie

Tagi RFID

+48 61 307 22 35

Tagi RFID to pastylki wykonane z tworzywa ABS/
PVC. Łatwo jest trzymać je przy sobie z powodu
ich małego rozmiaru, który umożliwia np. wszycie
ich w ubrania.

Odległość odczytu do 10cm
Częstotliwość pracy 13,50MHz

wano.pl

Cena ustalana
indywidualnie
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Oprawki i grippery do kart
RFID

Oprawki zwiększają wytrzymałość kart na
uszkodzenia mechaniczne i chronią je przed
złamaniem. Dzięki użyciu gripperów, karty nie muszą
być dziurkowane, a także zapewniają bezpieczny
uchwyt karty w pionie i poziomie. Są kompatybilne z
klipsami i zawieszkami.

Breloki dostępne są w kolorze niebieskim i czarnym
Produkt jest wykonany z tworzywa ABS

wano.pl

+48 61 307 22 35

Cena ustalana
indywidualnie
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Sejfy hotelowe
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Sejf hotelowy WAD-15

Sejf hotelowy przeznaczony do doraźnego
przechowywania niektórych przedmiotów, bez
konkretnych wymogów certyfikacyjnych.
Potrafi pomieścić między innymi laptopa o
przekątnej ekranu 15,6''.

Wymiary: 200 x 35 x 65 mm
Waga: 15,5 kg
Możliwość otworzenia sejfu przy pomocy
klucza awaryjnego

650,00 PLN

Sejf hotelowy AIR-HOTEL
Korpus sejfu wykonany jest z 2-milimetrowej
blachy stalowej, drzwi z blachy 4-milimetrowej.
Posiada mechanizm zamykający w postaci
dwóch chromowanych rygli o średnicy 18mm.

Wymiary: 200 x 430 x 350mm
Dowolny kod od 3 do 6 cyfr
Możliwość otworzenia sejfu przy pomocy
klucza awaryjnego

630,00 PLN

Sejf hotelowy WYSV-250

+48 61 307 22 35

Łatwy w obsłudze, wykonany ze stali sejf
hotelowy pozwalający na ustawienie nawet do
100 000 kombinacji kodu PIN. Przygotowane
otwory montażowe i kotwy w zestawie.

Wymiary: 250 x 350 x 250mm
Blokada czasowa jeśli błędny kod zostanie
wprowadzony 3 razy

300,00 PLN
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Możliwość otworzenia sejfu przy pomocy
klucza awaryjnego

Sejf hotelowy WYLV-200

Łatwy w obsłudze, wykonany ze stali sejf
hotelowy pozwalający na ustawienie nawet do
100 000 kombinacji kodu PIN. Przygotowane
otwory montażowe i kotwy w zestawie.

Wymiary: 200 x 430 x 350mm
Blokada czasowa jeśli błędny kod
zostanie wprowadzony 3 razy
Możliwość otworzenia sejfu przy pomocy
klucza awaryjnego

405,00 PLN

Sejf hotelowy WYSG-200

Łatwy w obsłudze, wykonany ze stali sejf
idealny dla użytku domowego jak i dla hoteli
i pensjonatów. Sejf posiada blokadę
czasową i ciche wprowadzanie kodów.

Wymiary: 200 x 310 x 200 mm
Funkcja kodu Master dla zarządcy sejfu
Sekretne wprowadzenie kodu

315,00 PLN

Sejf hotelowy WYSG-250
+48 61 307 22 35

Łatwy w obsłudze, wykonany ze stali sejf
idealny dla użytku domowego jak i dla hoteli
i pensjonatów. Sejf posiada blokadę
czasową i ciche wprowadzanie kodów.

Wymiary: 250 x 350 x 250mm
Funkcja kodu Master dla zarządcy sejfu

385,00 PLN
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Sekretne wprowadzenie kodu

Sejf hotelowy WYLG-200

Łatwy w obsłudze, wykonany ze stali sejf
idealny dla użytku domowego jak i dla hoteli
i pensjonatów. Sejf posiada blokadę
czasową i ciche wprowadzanie kodów.

Wymiary: 200 x 430 x 350mm
Funkcja kodu Master dla zarządcy sejfu
Sekretne wprowadzenie kodu

wano.pl

+48 61 307 22 35

510,00 PLN
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+48 61 307 22 35

Notatki

Dział handlowy / Sales department
tel. +48 61 307 22 35
tel. +48 733 303 480
tel. +48 530 929 193
biuro@wano.pl

Oddział Katowice
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
tel. +48 531 760 980
karol.balewski@wano.pl

Serwis / Service
tel. +48 795 663 109
serwis@wano.pl

Dane do faktury / Invoice data
WANO Solutions
Michał Waligóra
ul. Jana III Sobieskiego 80B
62-030 Luboń
NIP: PL 8392701367

biuro@wano.pl
www.wano.pl
Pracujemy od pon. do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

www.wano.pl

Siedziba ﬁrmy (Wielkopolska)
ul. Jana III Sobieskiego 80B
62-030 Luboń k. Poznania tel.
+48 61 307 22 35
biuro@wano.pl

