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Nowy pakiet bezpieczeństwa FUHR dla drzwi domu
The new FUHR security package for the front door
Zamek silnikowy z radiowym skanerem palców jako system zamykania zaaprobowany przez VdS
VdS-approved locking system – motorised locking with radio fingerprint scanner
FUHR przynosi pod drzwi maksymalne bezpieczeństwo i najwyższy
komfort w postaci różnorodnych rozwiązań systemowych.
Tak samo jest też z aktualnym rozwiązaniem – zaaprobowanym
przez VdS systemem zamykania, łączącym jeden z motorycznych
zamków wielopunktowych FUHR autotronic 834 lub multitronic 881
z radiowym skanerem palców multiscan VdS. Komfortowe zamki
wielopunktowe przez automatyczne ryglowanie dbają o stałe
bezpieczne zamknięcie drzwi domu. Nowoczesny biometryczny
system kontroli dostępu multiscan VdS urzeka bardzo prostym
przyuczeniem, tymczasowym blokowaniem i kasowaniem za
pomocą pilota na podczerwień.

With its diverse system solutions, FUHR brings maximum security
and convenience to the door. For example with their latest
solution – a VdS-approved locking system, consisting of the
combination of one of the motorised FUHR multipoint locking
systems autotronic 834 or multitronic 881, with the multiscan VdS
radio fingerprint scanner. The convenient multipoint locks with
automatic locking mechanism ensure permanently and securely
locked front doors. The modern biometric access control system
multiscan VdS is easy to pair and offers temporary blocking
and deleting through an infrared remote control.
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Wyjątkowe bezpieczeństwo – system zamykania zaaprobowany przez VdS
Excellent security – VdS approved locking system
Zalety w szczegółach:
• Szyfrowanie z wysokim bezpieczeństwem
w procedurze rolling code
• Odporny na fałszowanie, sabotaż
i manipulowanie
• Technologia 2-kanałowa do otwierania
np. drzwi domu i garażu
• Bardzo proste przyuczenie,
tymczasowe blokowanie i kasowanie
do 100 odcisków palców pilotem na
podczerwień
• Z zarządzaniem jednostanowiskowym
• Gotowy do podłączenie zasilania
poprzez silnik napędu
• Aprobata VdS

All benefits at a glance:
• Highly secure encryption using 		
rolling code procedur
• Forgery, sabotage and tamper-proof
• 2-channel technology for opening
e.g. front door or garage
• Very easy pairing, temporary blocking
and deleting of up to 100 fingers via
infrared remote control
• With single user administration
• Plug-in power supply via the 		
motor drive
• Approved by the VdS
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