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Drzwi wej ciowe powinny by  przede 
wszystkim bezpieczne. Grupa G-U 
wci  ulepsza rozwi zania sto-

sowane w swojej koncepcji drzwi wej-
ciowych. Pokonanie zamka w zwyk ych 

drzwiach zwykle zajmuje z odziejowi kilka-
dziesi t sekund. Dzi ki rozwi zaniom pro-
ponowanym przez G-U, drzwi mog  okaza
si  dla w amywacza barier  nie do pokona-
nia. Wszystko m.in. dzi ki po czeniu zam-
ka wielopunktowego G-U-Secury Automatic 
z silnikiem A-Öffner Servo, transmisji da-
nych poprzez SECUREconnect 200, sterowa-
niu drzwiami za pomoc  czytnika linii pa-
pilarnych, klawiatury kodowej, RFID czy 
Bluetooh&Code. Te elementy sprawiaj , e
ca a koncepcja drzwi G-U stanowi now  ja-
ko  nie tylko pod wzgl dem bezpiecze -
stwa, ale te  komfortu u ytkowania. 

NOWO  – BIOMETRYCZNA 
KONTROLA DOST PU 
W UCHWYCIE
Nowo ci  i prze omowym rozwi zaniem 
wprowadzonym przez G-U jest czytnik li-
nii papilarnych wbudowany w uchwycie. 
Uchwyt ze szczotkowanej stali nierdzew-
nej o nowoczesnym designie mo na zainsta-
lowa  w ka dym rodzaju drzwi (PCV, drew-
no, aluminium). Wbudowany czytnik linii 

papilarnych umo liwia otwarcie drzwi bez 
potrzeby u ywania klucza. Wystarczy za-
programowa  odcisk palca (mo liwo  za-
programowania 150 palców), a nast pnie 
przeci gn  go przez czytnik linii papilar-
nych. Istnieje opcjonalna mo liwo  instala-
cji w uchwycie równie  rozwini tej koncep-
cji tradycyjnego czytnika linii papilarnych 
– wersji CMOS oraz czytnika RFID lub kla-
wiatury kodowej. System biometrycznej kon-
troli dost pu mo na równie  zabudowa  tra-
dycyjnie – w skrzydle, ramie lub murze. 
Obs uga ca ego systemu jest prosta, a konfi-
G-Uracja i uruchomienie nie wymagaj  do-
datkowej pracy integratora czy montera. Je li 
inwestorowi zale y jednak na szerszym za-
kresie kontroli dost pu, drzwi mo na wy-
posa y  dodatkowo w modu  steruj cy G-U 
Controller IO. W po czeniu z central  zarz -
dzaj c  pozwala on na sterowanie drzwia-
mi z dowolnego miejsca. Wystarczy do tego 
smartfon z dost pem do Internetu. 

G-U SECURY AUTOMATIC 
I BEZPIECZNE WK ADKI 
JANUS
Doskona e zabezpieczenie drzwi zapew-
nia zamek wielopunktowy G-U-Secury 
Automatic z silnikiem A-Öffner Servo. 
Automatyczne zapadkorygle sprawiaj , e
drzwi nie trzeba zamyka  na klucz. Transfer 
danych i zasilanie odbywa si  za pomoc
przepustu kablowego SECUREconnect 200, 
który zawiera zintegrowane funkcje zasila-
cza, sterownika oraz elementu wykonaw-
czego uruchamiania zamka i z cza kablo-
wego. Dzi ki temu ograniczona jest ilo

kabli, które mog yby ogranicza  k t otwarcia 
skrzyd a. W koncepcji drzwiowej istotna jest 
równie  innowacyjna wk adka cylindrycz-
na w systemie klucza obustronnego Janus. 
Wk adka czy indywidualne profile kluczy 
z mnogo ci  kombinacji po o enia zastawek. 

RFID I BLUETOOTH 
AND CODE
Otwieranie drzwi za pomoc  ró nego ro-
dzaju transponderów jest niezwykle po-
pularne. G-U proponuje rozwi zanie 
w postaci RFID – czytnika kart, brelo-
ków i innych transponderów. Pod czenie 
jest mo liwe w przypadku drzwi drew-
nianych, aluminiowych i PCV. To wyj t-
kowo wygodne rozwi zanie, poniewa
zintegrowany sterownik w przewodzie po-
zwala na szybki monta  typu Plug&Play. 
Do otwarcia drzwi nie potrzebujemy ju
klucza – wystarczy niewielki brelok lub 
przywieszka. Podobnym rozwi zaniem 
jest innowacyjna klawiatura numeryczna 
Bluetooh&Code. Dzi ki niej drzwi otwie-
ramy 6-8 cyfrowym kodem oraz za po-
moc  telefonu poprzez Bluetooth. System 
dzia a w temperaturze od -20°C do +60°C, 
wi c montowanie go na zewn trz jest 
w pe ni bezpieczne. Innowacyjna techno-
logia czy si  tutaj ze wietnym designem 
– czarna klawiatura w obudowie ze szk a
i stali szlachetnej b dzie dobrze wpisywa-
a si  w ka d  przestrze . System kontroli 

dost pu jest kompatybilny z wi kszo ci
zamków elektromechanicznych i elektro-
zaczepów z grupy G-U. 

Drzwi do przysz o ci – innowacyjna technologia 
i bezpiecze stwo Koncepcja drzwi wej ciowych stworzona przez grup  G-U to po cze-

nie najnowszych technologicznych rozwi za  ze wietnym designem 
i najwy szym poziomem bezpiecze stwa. G-U dostosowuje swoje roz-
wi zania do czasów, w których yjemy. 
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