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Elektronikus	  zárla00	  rendszer	  

BlueChip



BlueChip key!

2

BlueChip key
yellow, RAL 1021

BlueChip key
blue, translucent, RAL 5002, standard colour

BlueChip key
red, RAL 2003

BlueChip key
green, RAL 6029

BlueChip key
black, RAL 9005
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BlueChip kulcs
kék, RAL 5002, sztenderd szín

BlueChip kulcs
sárga, RAL 1021

BlueChip kulcs
piros, RAL 2003

BlueChip kulcs
zöld, RAL 6029

BlueChip kulcs
fekete, RAL 9005
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Szabaduljon meg kulcscsomójától!
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Are you looking for a locking

system that is open to organisational

changes?  With keys that may get lost 

without you losing control?  In that case

we would like to present to you the new

Winkhaus BlueChip! – A revolutionary,

fully electronic system that leaves no 

requirements unfulfilled.

Just one example is expandability –

BlueChip enables you to have an infinite

locking system at your disposal for 

controlling even complex structures.

The main advantage: You unlock

and lock doors as usual.

System benefits:

· Maximum security

· Infinite expandability

· Easy to use
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• Egy	  kulccsal	  nyithat	  minden	  ajtót.
• A	  legmagasabb	  biztonsági	  szintet	  

garantálja	  Önnek	  mind	  elektronikai,	  
mind	  mechanikai	  szempontból

• VédeA	  a	  jogosulatlan	  másolás,	  
"letapogatás",	  vagy	  kikódolás	  ellen.

• Az	  elveszeA	  kulcs	  gyorsan	  leDltható,	  
nincs	  szükség	  zárcserére.

• Szabványos	  zárbetét	  méret,	  utólag	  
is	  könnyen	  szerelhető,	  nincs	  szükség	  
átalakításra.

• A	  zárbetétek	  elemmel	  működnek,	  
nincs	  szükség	  kábelezésre.

• Sokoldalú	  alkalmazhatóság,	  a	  
családi	  háztól	  a	  komplex	  irodai,	  
vagy	  szállodai	  beléptető	  

rendszerekig.

Előnyök:
• Maximális	  biztonság
• Végtelen	  

bővíthetőség
• Könnyű	  használat



Winkhaus elektronikus zárlati rendszerek.

A dinamikus zárlati rendszer.
A jöv!ben alapvet!en meg fog változni az ajtók nyitása és 

zárása. A klasszikus henger zárbetéteket és zárszerkezeteket 

már ma is nagy számban kombinálják elektronikus részegysé-

gekkel. Ezek a mechatronikus rendszerek lehet!vé teszik, hogy 

egyetlen készülékben egyesítsük az elektronikus zárás el!nyeit 

az elektronikus vezérléssel és felügyelettel. A BlueChip 

különösen alkalmas a dinamikus szervezeti egységeknél 

alkalmazandó zárlati rendszer kialakítására vagy olyan 

objektumoban, ahol gyakran változnak a felhasználók.

Egyetlen elveszett kulcs idáig beláthatatlan következményekkel 

járt, az összes zárbetét – esetleg az egész zárrendszer – drága és 

id!igényes cseréjét!l kezdve egészen addig a kockázatig, hogy 

idegenek férjenek hozzá a bizalmas adatokhoz. A BlueChip 

esetében egy kulcs elvesztése nem okoz gondot – az érintett 

kulcsok néhány egérkattintással egyszer"en letilthatók. 

A BlueChip zárrendszer könnyen hozzáigazítható bármilyen 

szervezeti változáshoz – legyen szó akár arról, hogy jobb 

áttekinthet!ségre van szükség a tervezésnél, egyéni belépési 

jogosultságokat kell kiosztani tetsz!legesen sok személynek, 

védelmet szeretnénk a manipuláció ellen. A meglév! jogosultsá-

gok könnyedén megváltoztathatók, és az újak is egyszer"en 

felvihet!k egy rendszerhez kapcsolódó moduláris szoftver 

alkalmazásával, illetve a szabadon programozható zárbetéteknek 

köszönhet!en. Ezzel nemcsak id!t takaríthatunk meg, hanem az 

aktuális m"ködési költségek is csökkenthet!k.

A BlueChip ezenkívül lehet!vé teszi a küls! – pl. riasztó- vagy 

épületautomatikai – rendszerek integrálását is, amellyel tovább 

növelhet! a létesítménygazdálkodás hatékonysága. Lehet!vé 

válik, hogy egyéni beállítások szerint történjék a f"tés, klíma-

berendezés, világítás vezérlése az épület minden egyes helysé-

gébe való belépéskor, vagy azok elhagyásakor. Így teljesíthet!k 

az egyéni és objektumszint" biztonsággal kapcsolatos egyre 

növekv! elvárások – amellett, hogy a rendszer komfortszintje is 

emelkedik.



A zárási funkción kívül a BlueChip beléptető- és munkaidő-

nyilvántartó rendszerekben való azonosításra is alkalmas. 

Egyetlen BlueChip kulccsal a belépésre jogosult személyek 

parkolósorompókat nyithatnak ki, időadatokat küldhetnek 

munkaidő-nyilvántartó rendszerbe, vagy éppen használhatják 

a másolási ill. büféhez való jogosultságukat.  Minden BlueChip 

kulcs egyedi kódolású, ezáltal az egyéni jogosultságok 

könnyen nyilvántarthatók.

Ma még nem tudjuk megmondani, hogy a jövőben pontosan 

hogyan fogunk lakni és dolgozni, azt azonban már most 

biztosítani tudjuk, hogy cégünk jelentős többlettel járul hozzá 

a holnap zártechnikájához.

A BlueChip zárbetét úgy helyettesíti a hagyományos zárbeté-

teket, hogy az ajtó semmilyen átalakítást nem igényel. A 

zárbetét kezelése egy teljesen gondozásmentes elektronikus 

kulccsal történik, maga a zárás folyamata viszont teljesen 

megegyezik egy hagyományos zárbetétével. A DIN-szabvány-

nak megfelelő henger zárbetét áramellátása normál lítium 

akkumulátorral történik, amely zárbetét-típustól függően 

10.000 – 60.000 zárásra elegendő. A kulcs és a zárbetét 

közötti kommunikáció érintésmentes és ugyanazon a 

technológián alapul, amelyet a gépjárművek indításgátlójánál 

is alkalmaznak.

Winkhaus BlueChip: 
a zárlati rendszerek új generációja.

Önállóan működő olvasók

EZK

Zárbetét

hálózati beléptetőrendszer

Lakat

Programozó készülék PC szoftverrel



System benefits:

• Key immediately locked out

• Encrypted data exchange

• Electronic system installation manipulation protected

• Secure archiving of locking plans
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Még	  ha	  el	  is	  vész	  egy	  BlueChip	  kulcs,
Ön	  megtartja	  az	  ellenőrzést.	  

• Az	  elveszte?,	  vagy	  vissza	  nem	  	  
ado?	  kulcsokat	  azonnal	  le	  lehet	  
Bltani	  azoknál	  a	  záraknál,	  
amelyeket	  	  az	  ado?	  kulcs	  
jogosult	  volt	  nyitni.

• Minden	  kulcs	  egyértelműen	  
hozzá	  van	  rendelve	  egy	  
zárrendszerhez.	  

• A	  kulcs	  és	  a	  zárbetét	  köz2	  
kommunikáció	  kódolt	  –	  a	  2tkosíto;,	  
kódolt	  kommunikáció	  a	  monitorozást	  
és	  az	  adatcserét	  teljesen	  
biztonságossá	  teszi.

• A	  kulcs	  és	  a	  zárbetét	  köz2	  
adatkommunikáció	  „lehallgatását”	  
már	  az	  is	  lehetetlenné	  teszi,	  hogy	  ez	  
a	  zárbetéten	  belül	  csak	  néhány	  mm-‐
es	  távolságon	  belül	  zajlik.	  

• Ráadásként,	  a	  BlueChip	  rendszer	  
lehetővé	  teszi	  a	  zárla2	  terv	  
biztonságos	  archiválását.

Előnyök:
-‐	  Azonnal	  le0ltható	  kulcs
-‐	  Titkosíto:	  adtacsere
-‐	  "Lehallgatás"	  biztos
-‐	  Biztonságos	  zárla0	  terv	  archiválás

T
e
x
t

Eveszett kulcs, megőrzött biztonság



BlueChip
Sicherungskarte ·
Carte de Securité · Veiligheidscertificaat

Winkhaus
Sicherheitssysteme
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Biztonság mindenek felett!

BlueChip	  biztonsági	  kártya,	  
BlueChip	  komponensek	  
megrendeléséhez.

BlueChip	  programozó	  	  
kártya,	  egy	  BlueChip	  
rendszer	  programozásához.

• A	  Temic®	  chip	  a	  BlueChipben	  
ugyanazon	  a	  7tkosítási	  elven	  
működik,	  mint	  a	  modern	  
autókban	  alkalmazoD	  lopás-‐gátló	  
rendszerek,	  ez	  elismerten	  a	  
legbiztonságosabb	  adatátviteli	  
megoldás.	  

• A	  BlueChip	  technológiába	  építeD	  
másolás/letapogatás	  elleni	  

védelem	  nemzetközi	  
szabadalmakkal	  védeD.

• Minden	  kulcs	  egy	  ado1	  
zárrendszerhez	  van	  rendelve.

• Minden	  nyitási	  kísérletet	  rögzít	  
a	  zárbetét	  ami	  le	  is	  kérdezhető.

• Minden	  BlueChip	  rendszert	  
ke1ős	  védelem	  akadályoz	  meg	  
az	  illetéktelen	  
programozásban:	  az	  ado1	  
rendszer	  programozó	  kártyája	  
és	  egy	  jelszó.	  

• Egy	  új	  kulcs,	  vagy	  zárbetét	  
megrendelése	  az	  ado1	  
rendszer	  biztonsági	  kártyája	  
segítségével	  történhet.



Ede
Ede

Al
Ed
Ed

Edelstah
Edelstah

AluGrau
Edelsta
Edelsta

Edels
Edels

A Winkhaus ajtótechnika és az FSB együttműködésében két közép-

vállalat együttműködése testesül meg 2004 óta, melynek célja 

teljeskörű ajtótechnikai megoldások kifejlesztése. A kooperáció első 

eredménye a teljesen új alapokon nyugvó EZK zárástechnikai rends-

zermegoldás (EZK: elektronikus beléptetőrendszer német rövidítése). 

Az EZK zárástechnikai rendszer a két cég fontos fejlesztési 

eredményeit egyesíti: A jól bevált Winkhaus BlueChip 

technológiát kombinálták a fejlesztők az FSB szabadalmaztatott 

mechatronikus vasalati rendszerével.

EZK – A Winkhaus és az FSB elektronikus 
beléptetőrendszere: egy szerkezet, mely nemcsak 
működéseben jövőbe mutató de igen esztétikus is. 

2528 kivitel 1028 

 Alumínium    

 AluSzürke    

 Nemesacél

 PvD nemesacél

2597 kivitel 1097 

 Alumínium    

 AluSzürke

2847 kivitel 1147 

 Alumínium    

 AluSzürke    

 Nemesacél

 PvD nemesacél

2516 kivitel 1016 

 Alumínium    

 AluSzürke    

 Nemesacél

 PvD nemesacél

2880 kivitel 1160 

 Alumínium    

 AluSzürke    

 Nemesacél

 PvD nemesacél

2844 kivitel 1144 

 Alumínium    

 AluSzürke    

 Nemesacél

 PvD nemesacél

További modelleket lásd az FSB kézikönyvben vagy a www.fsb.de weboldalon.

Az EZK legfontosabb előnyei:
• Diszkrét külső

• Kilincs formavilágok széles választéka, 

 amelyek illenek minden környezetbe.

• Rugalmas rendszer hálózati és egyedileg 

 működő részegységekkel

• A kulcsban más chiptechnológiák is 

 megvalósíthatók

• Problémamentesen bővíthető a 

 személyes munkaidő-nyilvántartási 

 rendszerkomponensek felé

• Kombinálható a Winkhaus kártyaol-

 vasójával ill. mechanikus és elektronikus 

 zárbetéteivel

• Egységes zárkoncepció bel- és kültéri 

 ajtókhoz

• Korlátlan összeépíthetőség a DIN 18 

 273 szerinti tűzvédelmi elemekkel 

• Alkalmas a teljes üvegezésű ajtókhoz

• Egyszerű telepítés az ajtó bekábelezése 

 nélkül



Winkhaus Türtechnik GmbH & Co. KG

Bohlweg 43

D-48147 Münster

T +49 (0) 251-49 08-0

F +49 (0) 251-49 08-145

www.winkhaus.de

tuertechnik@winkhaus.de TT
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