
Pozabite na ključe, 
odklenite s prstom ...

ARX ONE 

ARX MANAGER
Čitalnik prstnih odtisov, ki se ga krmili s 
pomočjo pametnega telefona.

REX HANDLE
Eleganten ročaj z vgrajenim 
čitalnikom prstnih odtisov.

REX INDOOR2 SERIJA
•	 BIOREADER:
čitalnik prstnih odtisov
•	 TOUCHPAD:
kodna ključavnica
•	 BLUETOOTH:
bluetooth ključavnica
•	 NETWORK:
mrežni čitalnik prstnih 
odtisov za večje sisteme

Čitalnik prstnih odtisov za 
montažo poleg vrat.

ARX HANDLE
Eleganten ročaj 
z vgrajenim 
čitalnikom prstnih 
odtisov.

REX CYLINDER
Cilindrična ključavnica 
s čitalnikom prstnih odtisov
na baterije.

ARX - izdelki s termalnim tipalom

REX - izdelki s kapacitivnim tipalom

KATALOG 
IZDELKOV



REX cylinder je revolucionarna 
novost na trgu čitalnikov 

prstnih odtisov. Združuje cilindrično 
ključavnico in čitalnik prstnih odtisov, 
ki se hitro in preprosto vgradi v vsaka 

leva ali desna vrata, ki imajo ključavnico z 
evro profilom. Napajata ga dve AA 1,5 V bateriji, 

omogoča pa tudi vzpostavitev zasilnega napajanja z 
zunanje strani v primeru, da se baterije popolnoma 
izpraznijo. Predvidena življenjska doba baterij pri 

normalni uporabi je 12 mesecev. REX cylinder 
se programira s pomočjo priloženega 

daljinskega upravljalnika, ki se ga 
lahko uporabi tudi za odklepanje.

Cilindrična 
ključavnica 

s čitalnikom prstnih 
odtisov na baterije.

Hitra in enostavna montaža. Brez vrtanja sten, 
priklopa na napajanje in posega v vratno krilo.

Na voljo 20 različnih dimenzij cilindričnega vložka.

Zaščita proti prevrtavanju, proti izbijanju osovine
ter pred elektronskim vdorom z 256-bitno enkripcijo.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom.

1000 uporabnikov, 3 administratorji.

Združljiv z vsemi elektronskimi ključavnicami.

Stanovanja, pisarne, poslovni prostori, 
kjer se ne želi posega v vratno krilo in stene.

Čitalnik prstnih odtisov

LED

Evro cilinder

Vzvod za odklepanje

Prostor za baterije



REX in ARX handle sta ročaja 
za vhodna vrata iz nerjavečega 
jekla, v katera je vgrajen čitalnik 

prstnih odtisov. V REX handle kapacitivni, 
v ARX handle pa termalni - swipe. Nastala 

sta kot razumevanje želje  proizvajalcev vrat po 
tehnološko naprednem izdelku, ki bi bil tudi oblikovan 
po najvišjih normah. REX in ARX handle sta diskretna, 
zanesljiva in učinkovita, sodobno oblikovana čitalnika 

prstnih odtisov in sta namenjena kupcem, ki 
zahtevajo tako eleganco kot uporabnost. Na 

voljo sta v različnih dolžinah. REX handle 
je na voljo v oglati in okrogli različici, 

ARX handle pa  v okrogli.

Eleganten ročaj 
z vgrajenim

čitalnikom prstnih 
odtisov.

Tipalo in tipke so nameščene na notranji strani ročaja. 
Vrata v hkrati odklenete in odprete.

Na voljo v dolžinah od 40 do 180 cm.

Združljiv z vsemi elektronskimi ključavnicami.

Notranja enota, ki proži ključavnico, je nameščena 
na varni strani - globoko v vratnem krilu.

1000 uporabnikov, 3 administratorji, 2 releja.

Stanovanja, pisarne, vhodna vrata v hiše, 
poslovne stavbe in poslovne prostore.

Čitalnik prstnih odtisov
Funkcijski tipki



Bioreader, čitalnik prstnih 
odtisov iz serije REX indoor2, je v 

prvi vrsti namenjen montaži v vratno 
krilo. Je eden najmanjših in najtanjših 

čitalnikov prstnih odtisov na trgu in je s svojim 
aluminijastim ohišjem lep, nemoteč element 

na vseh izvedbah sodobnih vhodnih vrat. Na ohišju 
Bioreaderja ni nobenih tipk ali gibljivih delov, upravljamo 

ga namreč s pomočjo daljinskega upravljalnika, status 
pa nam sporoča barvna osvetlitev. Programiranje 

Bioreaderja je preprosto, saj je namenjen 
predvsem osebni rabi, kjer menjavanje 
uporabnikov ni pogosto, uporaba pa je 

vsakodnevna. 

Majhen, 
estetsko oblikovan 

čitalnik prstnih odtisov, 
namenjen montaži v vrata.

Montaža v vratno krilo ali poleg vrat. 
Zunanje mere: 81 x 37 mm.

Izredno enostavno programiranje 
in še enostavnejša uporaba. 

Notranja enota, ki proži ključavnico, je nameščena 
na varni strani - globoko v vratnem krilu.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom. Združljiv z 
vsemi elektronskimi ključavnicami.

1000 uporabnikov, 3 administratorji, 2 releja.

Združljiva z  vsemi elektronskimi ključavnicami.

Stanovanja, pisarne, vhodna vrata.

Čitalnik prstnih odtisov

LED



Touchpad in Bluetooth iz 
serije REX indoor2 sta enoti 

za odklepanje, popolnoma enakih 
dimenzij kot Bioreader. Čeprav je naše 

primarno področje razvoja prav biometrija, 
smo se odločili, da v sklopu serije REX indoor2 

ponudimo tudi klasične rešitve, ki temljijo na 
oblikovni skladnosti. Bluetooth ima to dobro lastnost, 

da si ni potrebno zapomniti kode - treba je imeti le 
uparjen mobilnik, Touchpad pa je klasična kodna 
ključavnica, ki ima to prednost, da je vgradljiva 

v vratno krilo. Obe napravi sta majhnih 
dimenzij, lepo oblikovani in poravnani 

s površino, v katero sta vgrajeni.

Modro osvetljeni 
kodna tipkovnica 

in Bluetooth enota za 
odklepanje vrat.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom. Združljiv z 
vsemi elektronskimi ključavnicami.

Montaža v vratno krilo ali poleg vrat.
Zunanje mere: 81 x 37 mm.

Kodna tipkovnica in Bluetooth enota 
v privlačni in elegantni izvedbi.

Združljiva z  vsemi elektronskimi ključavnicami.

Notranja enota, ki proži ključavnico, je nameščena 
na varni strani - globoko v vratnem krilu.

Bluetooth: 100 uporabnikov, PIN koda, 2 releja.
Touchpad:  100 kod, 1 admin. koda, 2 releja.

Stanovanja, pisarne, podjetja, vhodna vrata, 
garažna vrata, dvoriščna vrata.

Osvetljena tipkovnica

Funkcijski tipki

Bluetooth oddajnik



REX indoor2 network je sistem 
čitalnikov prstnih odtisov, ki je 

sestavljen iz najmanj ene in največ 
stotih čitalnikov ter kontrolne enote, ki 

je priklopljena na spletno omrežje. S pomočjo 
uporabniškega vmesnika, ki je dostopen s katere 

koli naprave, ki je priključena na splet, se lahko upravlja 
z vsemi čitalniki, ki so na kontrolno enoto priključeni z žično 

povezavo: dodaja in briše uporabnike, izbira proženje 
določenega releja za posamezen prstni odtis, omogoča 

časovno in consko omejevanje dostopov za 
posamezen čitalnik ter pregled zgodovine 
dogodkov. Prstne odtise se lahko odvzema 

tudi na centralnem čitalniku in 
poljubno distribuira po sistemu.

Mrežni čitalnik 
prstnih odtisov v 

estetskem 
aluminijastem ohišju.

Montaža v vratno krilo ali poleg vrat.
Zunanje mere: 81 x 37 mm.

Prstne odtise se lahko vnese na katerem koli 
čitalniku v sistemu in prenaša med enotami.

Dostop do uporabniškega vmesnika z IP naslovom ter 
uporabniškim imenom in geslom.

Dostop do kontrolne enote in upravljanje 
uporabniškega vmesnika preko spletnega brskalnika.

1000 prstnih odtisov, 2 releja na čitalnik.
Do 100 čitalnikov v enem sistemu.

Združljiva z vsemi tipi elektronskih ključavnic.

Večji sistemi, poslovne zgradbe, 
proizvodni prostori, hoteli.

Kontrolna enota

Čitalnik prstnih odtisov

LED

Žična povezava



Skupni lastnosti ARX one in 
ARX manager sta: ohišje, ki po 

svoji obliki spominja na stikalo in 
termalno - swipe tipalo. Namenjena sta 

montaži na podometno ali nadometno dozo. 
ARX one je preprost čitalnik prstnih odtisov, ki se  

ga upravlja z dvema tipkama in je najbolj uporaben tam, 
kjer uporabnikov ni veliko. ARX manager, ki se ga upravlja 

preko Bluetootha,  s pomočjo aplikacije, nameščene 
na pametnem telefonu, tablici ali prenosniku, pa 
ponuja veliko več: omogoča pregled zgodovine 

dogodkov, časovno in consko omejevanje 
posameznih dostopov ter prenos 

uporabnikov z enote na enoto.

Samostojna 
čitalnika prstnih  

odtisov z različnim 
naborom funkcij.

Predvidena  je montaža na podometno 
ali nadometno dozo.

Na voljo v štirih barvnih različicah.

Združljiva z vsemi tipi elektronskih ključavnic.

Notranja enota, ki proži ključavnico, je nameščena 
na varni strani - globoko v vratnem krilu.

1000 uporabnikov, 3 administratorji, 3 releji.

ARX one: Stanovanja, pisarne, vhodna vrata.
ARX manager: večji sistemi, hoteli.

LED

Bluetooth oddajnik
(ARX manager)

Čitalnik prstnih odtisov

Funkcijski tipki
(ARX one)
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