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Αν μπορούσαν να ονειρευτούν οι κλειδαριές τότε το όνειρο τους θα ήταν να 
κλειδώνουν αυτόματα όταν κλείσει η πόρτα! Για την SaimonZ Overdrive δεν είναι 
όνειρο αλλά η βασική της λειτουργία! Κομψός σχεδιασμός.

Σχεδιασμένη να προσαρμόζεται σε όλα τα πάχη και τύπους profil πόρτας: 
ξύλινες, αλουμινίου, PVC, πυρασφάλειας, θωρακισμένες, μεταλλικές, συρόμενες , 
συρόμενες, συρόμενες ανασηκώμενες.
 
Άψογη εφαρμογή στις μηχανικές κλειδαριές όλων των τύπων με τον ήδη υπάρχον 
κύλινδρο! Πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού καθώς δεν απαιτείται ο τύπος 
του κυλίνδρου να είναι έκτακτης ανάγκης (ελάχιστη απαίτηση να προεξέχει 5χιλ 
από την εσωτερική πλευρά). Ιδανική ταυτόχρονα για πόρτες εσωτερικού αλλά και 
εξωτερικού χώρου που εκτίθενται σε ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Δυνατότητα αυτόματου κλειδώματος κατά το κλείσιμο της πόρτας (αισθητήρας 
κατάστασης πόρτας).

Δεν απαιτεί καλωδιώσεις για την εγκατάστασή της.

To κλειδί του κυλίνδρου συνεχίζει να μπορεί να ξεκλειδώσει την κλειδαριά σε 
περίπτωση ανάγκης.

Λειτουργεί αυτόνομα με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου με διάρκεια ζωής 
2-3 μήνες.

Online ενημερώσεις καταγράφων μέσω του WiFi hub (προαιρετικό).

Επιλογή τρόπου λειτουργίας:

- RFID κάρτα (IP65) (εικόνα 1)
- BLE ψηφιακά κλειδιά για να ξεκλειδώνει η κλειδαριά μέσω του smartphone του 
επισκέπτη (εικόνα 2)
- OTP πληκτρολόγιο με δυνατότητα απομακρυσμένης ενεργοποίησης κωδικών με 
χρονικό περιορισμό χωρίς να απαιτείται internet στην κλειδαριά (εικόνα 3)
- RC ασύρματο χειριστήριο με δυνατότητα κλειδώματος ξεκλειδώματος της 
κλειδαριάς (εικόνα 4)
- WAI ασύρματη συσκευή συγχρονισμού κλειδαριάς με αυτοματισμούς, 
συναγερμούς ή KNX συστήματα (εικόνα 5)

SaimonZ Οverdrive

22 διαθέσιμα χρώματα 5 διαθέσιμα σχέδια πομόλων
Μπορείτε επίσης να αφήσετε τα ήδη 
υπάρχοντα πόμολα σας

RFID καρτοαναγνώστης 
(IP65)

BLE OTP πληκτρολόγιο RC ασύρματο 
χειριστήριο

WAI ασύρματη συσκευή 
συγχρονισμού 

Ηλεκτρονική κλειδαριά



One of a kind

Εξωτερική όψη /κλειδί 
έκτακτης ανάγκης

Εσωτερική όψη/ μπατα-
ριοθήκη, περιστρεφόμενο 
πόμολο έκτακτης ανάγκης

Πλήκτρα κλειδώματος 
/ ξεκλειδώματος, θύρα 
φόρτισης 

Όψη προφίλ Αισθητήρας 
κατάστασης πόρτας
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Lockmanage

Κατάλληλη για εξωτερικές συνθήκες

Κατάλληλη για εσωτερικές συνθήκες

Κατάλληλη για πόρτες αλουμινίου & PVC με 
στενά προφίλ

Κατάλληλη για προσαρμογή σε ήδη 
υπάρχουσες μηχανικές κλειδαριές

Κατάλληλη για εγκατάσταση με προσαρμογή
τρυπημάτων σε ήδη υπαρχουσες ξύλινες πόρτες

Κατάλληλη για νέες πόρτες

Τύπος μηχανισμού

Σύστημα αντιπανικού

Αντικλεπτική γλώσσα

Εσωτερικό κλείδωμα

Μηχανικό κλειδί

Υλικό

Κύρια μέθοδος πρόσβασης

Δυνατότητα αναβάθμισης σε BLE

Δυνατότητα σύνδεσης με πληκτρολόγιο

Προστασία αντιγραφής καρτών

Καταγραφές ανοίγματος

Τροφοδοσία

Μπαταρία λιθίου

Ελεύθερη πρόσβαση

Σύνδεση με ηλεκτρικές κλειδαριές ή 
αυτοματισμούς

Δυνατότητα επιλογής χρώματος

Δυνατότητα επιλογής πόμολου

Αντίκρυσμα

Λογισμικό διαχείρισης

Τεχνικά χαρακτηριστικά



Supreme
chromatics

Bασικό χρώμα των κλειδαριών είναι το inox satin / Oι αποχρώσεις supreme chromatics είναι προαιρετικές.

Elite blackout
Ματ

Elite titanium
Mεταλλικό ματ

Elite FDE
Ματ

Burnt bronze
Mεταλλικό ματ

Satin aluminum
Mεταλλικό ματ

Desert sand
Ματ

Bright nickel
Mεταλλικό ματ

Copper
Mεταλλικό ματ

Midnight bronze
Mεταλλικό ματ

Cobalt
Mεταλλικό ματ

Tungsten
Mεταλλικό ματ

Titanium
Mεταλλικό ματ

Προαιρετικές αποχρώσεις



Μπορείτε να χρωματίσετε όποια κλειδαριά, 
καρτοδιοακόπτη ή πάνελ ενδείξεων θέλετε,
εναρμονίζοντας τα προϊόντα με την αισθητική και 
αρχιτεκτονική του χώρου σας.

Όλη η σειρά supreme chromatics έχει υψηλή 
αντισκουριακή αντοχή όπως και αντοχή σε χημικά.

Δοκιμασμένα σε θάλαμο διάβρωσης με ψεκασμό 
αλατιού 2034 ώρες!

* Οι elite αποχρώσεις είναι από τις πιο ανθεκτικές αποχρώσεις, ιδανικές για εξωτερικές συνθήκες.
** Το clear coating είναι προστατευτικό βερνίκι, ιδανικό για εξωτερικές συνθήκες.

Clear coating
Γυαλιστερό

Gold
Mεταλλικό ματ

Blue titanium
Mεταλλικό ματ

Rose gold
Mεταλλικό ματ

Elite moss
Ματ

NRA blue
Ματ

White
Ματ

Olive
Ματ

Blue rasberry
Ματ

Clear coating
Ματ

Cobalt kinetics
Mεταλλικό ματ

Red
Ματ

Επιλέξτε ανάμεσα από:

22 χρώματα

2 διάφανα βερνίκια


