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Nowa koncepcja drzwi to wypadko-
wa wykorzystania wielu najnow-
szych technologii i rozwi za .

Zastosowano tu po czenie zamka wielo-
punktowego GU Secury Automatic z silni-
kiem A-Öffner Servo, transmisj  danych 
za pomoc  SECUREconnect 200, stero-
wanie drzwiami za pomoc  czytnika li-
nii papilarnych, klawiatury kodowej, RFID, 
Bluetooth&Code i zintegrowany nap d DTI. 
Dzi ki tym elementom powsta y drzwi, które 
stanowi  zupe nie now  jako  pod wzgl -
dem bezpiecze stwa i komfortu u ytkowa-
nia. Produkt spe nia ponadto wymagania 
niemieckiej normy DIN 18040, odnosz cej 
si  do budownictwa bez barier. 

ZINTEGROWANY NAP D
Nap d DTI powoduje, e drzwi s  otwie-
rane i zamykane w pe ni automatycznie. 
Urz dzenie jest niewidoczne, bo zabudo-
wane w skrzydle i pracuje w trybie niskie-
go zapotrzebowania na energi . Jednocze nie 
dzia a bardzo cicho i mo e by  stosowane 
w drzwiach aluminiowych oraz drewnia-
nych. W nowej koncepcji zastosowano tak e
system biometrycznej kontroli dost pu, dzi -
ki której drzwi mog  zosta  otwarte przy po-
mocy czytnika linii papilarnych, klawiatu-
ry kodowej, RFID oraz Bluetooth&Code. Co 
najwa niejsze, obs uga systemu jest prosta, 
a konfiguracja i uruchomienie nie wymaga-
j  dodatkowej pracy integratora czy montera. 
System kontroli dost pu mo e wi c urucho-
mi  w a ciciel domu bez wzywania fachow-
ców. Czytnik mo na zabudowa  w skrzydle, 
ramie lub na murze. Je li jednak inwestorom 
zale y na szerszym zakresie kontroli dost -
pu, na przyk ad z poziomu urz dzenia mo-
bilnego, to drzwi mog  by  dodatkowo wy-
posa one w modu  steruj cy GU Controller 
IO. Pozwala on, w po czeniu z central  za-
rz dzaj c  sterowa  drzwiami z dowolnego 
miejsca na Ziemi. Wystarczy do tego smatfon 
z dost pem do Internetu. 

GU-SECURY AUTOMATIC 
Zabezpieczenie drzwi zapewnia tak e za-
mek wielopunktowy GU-Secury Automatic 
z silnikiem A-Öffner Servo. Najwi ksz  za-
let  rozwi zania s  automatyczne zapadko-

rygle, dzi ki którym nie potrzeba zamyka
drzwi na klucz. Transfer danych i zasilanie 
odbywa si  za pomoc  przepustu kablowe-
go SECUREconnect 200. Zawiera on zinte-
growane funkcje zasilacza, sterownika, ele-
mentu wykonawczego uruchamiania zamka 
i z cza kablowego. Dzi ki temu nie potrzeba 
wielu kabli, które ogranicza yby k t otwarcia 
skrzyd a. W najnowszej koncepcji drzwiowej 
G-U mamy równie  innowacyjn  wk adk
cylindryczn  w systemie klucza obustronne-
go Janus. Wk adka spe nia najwy sze wyma-
gania bezpiecze stwa poprzez po czenie in-
dywidualnych profili kluczy z mnogo ci
kombinacji po o e  zastawek. 

TRANSPONDERY RFID 
RFID to czytnik kart, breloków i innych 
transponderów. Pod czenie mo liwe jest za-
równo w przypadku drzwi drewnianych, jak 
i aluminiowych oraz PCV, a specjalny zinte-
growany sterownik w przewodzie pozwala 
na szybki monta  typu Plug&Play. Ilo  u yt-
kowników i transponderów jest nieograni-
czona. To wyj tkowo wygodne i coraz bar-
dziej popularne rozwi zanie. Do otwarcia 
drzwi nie s  potrzebne klucze, a jedynie nie-
wielki brelok, przywieszka czy karta. 

INNOWACYJNA 
KLAWIATURA 
Bluetooth&Code to z kolei innowacyjna kla-
wiatura numeryczna umo liwiaj ca otwie-
ranie drzwi 6–8-cyfrowym kodem oraz 
za pomoc  telefonu poprzez Bluetooth. 
Zaawansowana technologia wyklucza mo -
liwo  manipulacji, dzi ki czemu zapew-
nione jest bezpiecze stwo. System mo e
pracowa  w temperaturze od -20°C do 
+60°C, w zwi zku z tym mo na montowa
go równie  na zewn trz. System kontro-
li dost pu jest kompatybilny z wi kszo ci
zamków elektromechanicznych i elektroza-
czepów grupy GU. RFID i Bluetooth&Code 

cz  innowacyjne rozwi zania ze sty-
lowym designem. Czarna klawiatura 
Bluetooth&Code w obudowie ze szk a i stali 
szlachetnej b dzie wygl da a dobrze w ka -
dym wn trzu.  

DRZWI NOWEJ ERY Wej cie do budynku mo e by  tradycyjne 
albo nowoczesne, dostosowane do cyfro-
wych czasów, w których yjemy. Z my l
o tym grupa G-U opracowa a now  kon-
cepcj  drzwi wej ciowych. 
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