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Parametry techniczne depozytora SAIK* 
 
Tabela 1. Specyfikacja depozytora. 

Depozytory SAIK TUBE 

Wymiary max. [mm]: 
średnica przedniego panelu 
głębokość 

 
Φ 320.00 
225.00 

Waga ~ 25 kg 

Drzwi stalowe, z czujnikiem otwarcia 

Panel w klasie RC3 wg normy PN-EN 1627:2012 

Kolor RAL 7037 lub dowolny z palety RAL 

Zasilanie 230V 

Akumulatorowe zasilanie awaryjne tak, 24h 

Czytnik identyfikatorów osobistych w zależności od potrzeb Zamawiającego 

Max. ilość przechowywanych breloków [szt.] 1 

Identyfikator klucza elektroniczny brelok 

Identyfikacja breloka stykowa 

Identyfikowany zwrot breloka tak 

Otwieranie awaryjne tak 

Awaryjne zwalnianie breloka tak 

Pobranie klucza tylko przez osoby uprawnione tak 

Dowolnie definiowany czas uprawnień tak 

Dodatkowe zabezpieczenie kodem PIN tak 

System alarmowy tak 

Integracja z innymi systemami dozoru i ppoż. tak 

Historia klucza tak 

Historia zdarzeń tak 

Rozbudowa systemu tak 

Sposób połączenia elementów systemu Ethernet 

Sposób montażu podtynkowo, w ścianie budynku 

Licencja na oprogramowanie systemu SAIK tak 
* – możliwość dostosowania parametrów na zamówienie klienta 

 



 

SAIK TUBE 
autonomiczny pojemnik, montowany na zewnątrz budynków, 

standardowo przechowujący klucze do drzwi wejściowych. 
 

Dostęp do klucza w tubie możliwy jest po użyciu karty zbliżeniowej i wpisaniu kodu 
numerycznego. Nieautoryzowana próba dostępu, podobnie jak w każdym urządzeniu SAIK jest 

sygnalizowana bezpośrednio u pracowników ochrony. 
 

Na system SAIK TUBE składa się urządzenie depozytowe – tuba  oraz skrzynka 
kontrolno-zasilająca. Tuba montowana jest na zewnątrz budynku, natomiast skrzynkę należy 

zamontować wewnątrz budynku. Oba elementy należy połączyć kablem UTP kat. 5. 
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Moduł SAIK TUBE – skrzynka kontrolno-zasilająca 
 

 
SPECYFIKACJA : 

• zasilanie 230 VAC 50 Hz 

• moc znamionowa 40 W 

• komunikacja Ethernet 

• obudowa 250 x 250 x 80 mm 

• montaż kołki 

• zakres temperatur 5 – 45 ˚C 

• zakres wilgotności 5 – 90 % RH 
bez kondensacji 

 
ELEMENTY: 

• sterownik HOM_TUBE_MAIN V1.2 

• komputer przemysłowy 

• zasilacz 230 VAC / 12 VDC 

• akumulator 7 Ah 

• krańcówka obudowy 

FUNKCJE : 

• zarządzanie tubą 

• wykrywanie zdarzeń alarmowych przez syrenę 

• integracja z systemami alarmowymi i ppoż 

• komunikacja  z innymi urządzeniami poprzez 
Ethernet, zdalne zarządzanie, przesyłanie danych 

• awaryjne podtrzymanie zasilania 

 

 

 
 



 
 

 

 

Dane teleadresowe 
 

BT Electronics sp. z o.o. 
 
 

Adres: 
ul. Rybitwy 22 
30 – 722 Kraków 

 

Telefony: 
tel. (+48) 12 410 20 33 – biuro BT Electronics 

fax (+48) 12 410 85 11 – fax 
tel. (+48) 12 410 20 32 – serwis 

 
Adresy e-mail: 

bte@bte.pl – ogólny e-mail BT Electronics 
saik@saik.pl – w sprawach dotyczących systemów SAIK 

serwis@saik.pl – w sprawach serwisu systemu SAIK 
 

Witryny internetowe: 
www.bte.pl – strona ogólna produktów BT Electronics 

www.saik.pl – strona dotycząca systemów SAIK 
www.homatic.pl – strona dotycząca systemu HOMATIC 

 


