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Aperio
Produktoversikt
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Aperio
Med Aperio-teknikk fra ASSA ABLOY installerer du 
kostnadseffektivt flere dører til ditt adgangssystem 
uten å modifisere dørene. Med Aperio kobles 
eksisterende mekaniske låser enkelt og trådløst 
til et adgangssystem. Sentralt i Aperio ™ finnes en 
trådløs kommunikasjonsprotokoll som fungerer 
på kort avstand og som linkes opp til et elektronisk 
adgangssystem.

Aperio sortimentet omfatter både elektroniske 
kortlåser, sylindere, dørvridere, e-låser og 
serverkabinettlåser.

Alle låsene har LED-indikasjon som viser adgang 
tillatt eller adgang nektet. Alle låsene (med unntak 
av serverkabinett-låsen) er batteridrevet og kan 
fritt konfigureres til å være både online og offline. 
Serverkabinettlåsen strømforsynes av PoE og finnes 
kun i online utgave av sikkerhetsmessige årsaker.
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Aperio E100 er en online og offline batteridrevet 
trådløs kortleser med og uten tastatur, med og 
uten hull for sylinder og knappvrider.  
For montering på innvendige dører som kontorer, 
arkiv eller klasserom.

Aperio E100 satt opp som online kortleser 
kommuniserer via kryptert trådløst signal og en 
kommunikasjons-HUB, som kan håndtere opptil 
åtte dører. Inngrep i døren er ikke nødvendig når 
den er tilpasset for SIS-utsparing.

Det er heller ikke nødvendig med ekstern 
strømkilde da leseren er batteridrevet og kan 
håndtere opptil 40.000 åpninger. 

Når batterinivået blir lavt, sendes en advarsel i god 
tid til adgangssystemet.

Lysdioder på leseren indikerer avlest kort eller 
brikke, samt godkjent og ikke-godkjent tilgang. I 
god tid før batteriene går tomme indikeres også 
lavt batteri via blinkende LED.

Leserne leveres med vriderpinne for dørtykkelse 
38-48mm, men er også tilgjengelig for ulike 
dørtykkelser. Vriderpinner av annen lengde bestilles 
separat etter dørens A-mål. 
Aperio E100 leveres også i DIN/EURO-standard på 
forespørsel.

E100S SEOS 11 38-48 V3

•  Uten hull for sylinder

•  Uten knappevrider

Artikkelnummer: 250441

Aperio E100 med tastatur

E100S SEOS 21 38-48 V3

• Med hull for sylinder

• Uten knappevrider

Artikkelnummer: 250434

E100S SEOS 81 38-48 V3

• Med hull for sylinder

• Med knappevrider

Artikkelnummer: 250427

E100S SEOS 81 53-62 V3 IP54

• Med hull for sylinder

• Med knappevrider

• iP54

Artikkelnummer: 250448

Aperio kortlås E100
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Aperio E100 uten tastatur

E100S SEOS 10 38-48 V3

• Uten hull for sylinder

• Uten knappevrider

Artikkelnummer: 250420

E100S SEOS 20 38-48 V3

• Med hull for sylinder

• Uten knappevrider

Artikkelnummer: 250413

E100S SEOS 80 38-48 V3

• Med hull for sylinder

• Med knappevrider

Artikkelnummer: 250447

Betegnelse Artikkelnummer

Vriderpinne 33-42 261130

Vriderpinne 38-48 261131

Vriderpinne 43-52 261132

Vriderpinne 53-62 261133

Vriderpinne 63-72 261134

Vriderpinne 73-82 261135

Vriderpinne 83-92 261136

Verktøy for vriderpinne 261106

Dekkskilt for E100 58mm TO515DEKKSK-E100-58

Aperio E100 vriderpinner og tilbehør

E100S SEOS 80 38-48 V3 IP54

• Med hull for sylinder

• Med knappevrider

• iP54

Artikkelnummer: 250447
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Aperio® H100 samler kapasiteten og fleksibiliteten 
ved trådløs adgangskontroll i en veldesignet 
og batteridrevet dørvrider. Siden den nye 
Aperio® H100 enkelt kan ettermonteres i nesten 
enhver innerdør, er Aperio® H100 den mest 
kostnadseffekti-ve metoden for å øke sikkerheten i 
sensitive kontorer, lagerrom, arkiver, møterom etc. 
Aperio H100 er den enkleste måten å utstyre 

en mekanisk lås med adgangskontroll, uten å 
måtte bore. Aperio H100 er en robust, trådløs 
enhet, designet for miljøer med mye trafikk, og er 
kompatibel med de fleste vanlige låser av typen 
skandinavisk modul/connect (SIS). Aperio H100 
passer til dører av tre, stål og aluminium samt 
glassdører med standard låskasse. Aperio H100 
leveres også i DIN/EURO-standard på forespørsel.

Aperio dørvrider H100

H100S Dørvrider høyre

Artikkelnummer: 270401

Aperio H100 tilbehør

H100S Dørvrider venstre

Artikkelnummer: 270402

H100S USB-adapter

Artikkelnummer: 270412

H100S U-vrider - ADAPTER

Artikkelnummer: 270411

H100S Knappvrider m/9 mm skilt

Artikkelnummer: 270419

H100S Blindskilt 9 mm

Artikkelnummer: 270417

H100S Sylinderskilt i 9, 14 og 19 mm

Artikkelnummer: 270415, 270416 og 
270418
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Aperio® L100 lås er den mest komplette 
elektroniske trådløse sikkerhetslåsen på markedet. 
Denne sofistikerte løsningen, det siste innen 
online trådløs adgangskontrollteknologi for 
sikkerhetsdører, gir et svært kostnadseffektivt 
alternativ til en kablet highend-løsning.           

Kabling og endringer på dørene er unødvendig 
under installasjonen. Aperio® Lås L100 
har optimal fysisk beskyttelse og overfører 
omfattende informasjon om dørstatus til 
adgangskontrollsystemet via en trådløs tilkobling. 

L100S SEOS 11  
BACKSET 50 V3

• For dører med hull  
 for 50 backset låskasse

 
Artikkelnummer: 
252101

L100S SEOS 11  
BACKSET 35 V3

• For dører med hull  
 for 35 backset låskasse  
 (smalprofil)

Artikkelnummer: 
252103

L100S SEOS 10  
BACKSET 50 V3

• For dører med hull for  
 50 backset låskasse

 
Artikkelnummer: 
252100

L100S SEOS 10  
BACKSET 35 V3

• For dører med hull  
 for 35 backset låskasse  
 (smalprofil)

Artikkelnummer: 
252102

Aperio L100 med tastatur Aperio L100 uten tastatur

Aperio lås L100

Underlagsplate Aperio L100

Betegnelse   Artikkelnummer

L100S PLATE BACKSET 50 UTEN TA  261143

L100S PLATE BACKSET 50 FOR TAS  261144

L100S PLATE BACKSET 35 UTEN TA  261145

L100S PLATE BACKSET 35 FOR TAS  261146
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Aperio Sylinderleser C100
Aperio C100 er en online og offline batteridrevet trådløs kortleser for montering der det sitter 
skandinavisk oval sylinder med bakkantfeste. Det kreves dermed ingen inngrep i døran. C100 passer 
for montering på innvendige dører som kontorer, arkiv eller klasserom. Husk å bestille verktøy for 
demontering av batterikappe: artikkelnummer: 261150 (medfølger ikke). 
Sylindere i DIN/EURO-standard kan bestilles på forespørsel.

C100 SEOS BLANK V3

Artikkelnummer: 251400

Aperio C100 tilbehør

C100S V3 verktøy

Verktøy for demontering av batterikappe 
Artikkelnummer: 261150
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Aperio® KS100 gir full adgangskontroll i sanntid for 
serverkabinetter, -skuffer og -seksjoner. Mekaniske 
nøkler kan ikke fullt ut overvåkes. 

Installasjonen går raskt og enkelt med Power 
over Ethernet (PoE) tilkobling. Når systemet 
først er installert, vil KS100 integre-res med det 

elektroniske adgangssystemet, og kommunisere 
online trådløst gjennom Aperio® kommunikasjons 
HUB. KS100 er kompatibelt med eksisterende 
adgangskort idet systemet fungerer sammen med 
alle standard RFID-teknologier, inkludert iCLASS® 
fra HID, Seos™, MIFARE® og DESFire.

Aperio Serverkabinettlås KS100

KS100 SEOS 25-150

Artikkelnummer: 252105
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Aperio HUB brukes for online kommunikasjon mellom  
adgangssystemet og trådløst ut til Aperio-leserne.

Aperio online HUB

HUB AH20 WIEGAND 
ADVANCE 1:1

• Med reléutganger 
for formidling av 
dørstatussignaler og 
batteristatus.

Artikkelnummer: 
260102

HUB AH20 WIEGAND 
STANDARD 1:1

• Med reléutganger 
for formidling av 
dørstatussignaler og 
batteristatus

Artikkelnummer: 
260103

HUB AH30 RS485 1:8

• Brukes til ARX og  
RX WEB

Artikkelnummer: 
260100

HUB AH30 RS485  
MERCURY LENEL 1:8

• Brukes til Lenel 
adgangssystem

Artikkelnummer: 
260101

HUB AH40 IP 1:16

• Brukes til adgangssystemer 
som støtter IP-HUB.

Artikkelnummer: 260104

ANTENNE FOR HUB AH20/
AH30/AH40

• Ekstern antenne for HUB

• Brukes for å få riktig 
signalspredning når Aperio 
HUB AH20/AH30/AH40 
skal monteres i himling.

Artikkelnummer: 260106
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Verktøy som skal til for å komme i gang med å programmere og idriftsette Aperio-leserne opp mot  
adgagssystemet.

Aperio administrasjonsverktøy

APERIO PAP USB  
RADIO DONGLE

Artikkelnummer: 
260105

APERIO PAP  
KRYPTERINGSFIL

Artikkelnummer: 
261100

APERIO PAP  
PROGRAMVARE

Lastes ned gratis fra 
assaabloy.dk/aperio
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ASSA ABLOY Opening Solutions Norway
Tlf:   +47 69 24 52 00
E-post: post.no.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.no

ASSA ABLOY er verdens  
ledende produsent og leverandør  
innen lås og dørløsninger. Vårt mål er 
å tilfredsstille sluttbrukerens behov for 
sikkerhet, trygghet og bekvemmelighet
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