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SAIK TUBE

W wielu firmach i instytucjach istnieje nierozwiązana kwestia 

przechowywania i wydawania głównego klucza, pozwalającego 

na dostęp do budynku. Często zarządcy budynków ustalają dyżury 

pracowników, którzy mają za zadanie przyjechać do pracy przed 

wszystkimi innymi pracownikami. Jeśli z jakiejś przyczyny taka osoba 

przyjedzie później do pracy, to pozostali pracownicy muszą czekać 

tracąc czas swój i pracodawcy. Identyczny problem istnieje również 

w momencie wyjścia ostatniej osoby z pracy.

SAIK TUBE świetnie sprawdza się również do zabezpieczenia obiektów 

rozproszonych i odizolowanych budynków. Przy podłączeniu 

urządzenia do sieci LAN istnieje możliwość zdalnego otwarcia 

tuby, a przez to dostępu do drzwi pierwszych bez wcześniejszego 

posiadania klucza przez pracownika.

OPIS PROBLEMU

1 Tuba wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej, malowanej lakierem 

proszkowym. Konstrukcja jest odporna na działanie czynników 

atmosferycznych, w tym zimna i bezpośrednio padającego deszczu.

Montaż może odbywać się na dwa sposoby, w zależności od 

dostępnego miejsca. Pierwszy, podstawowy sposób to podtynkowe 

zamontowanie w fasadzie budynku. W przypadku braku odpowiedniej 

ściany, stosowany jest stelaż wolnostojący (widoczny na ilustracji 

poniżej).

BUDOWA I SPOSÓB MONTAŻU
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Każde otwarcie i zamknięcie tuby, a także każde pobranie i zwrot klucza 

jest zapisywany w bazie danych, dzięki temu zawsze można później 

sprawdzić kto i kiedy korzystał z urządzenia. Jednocześnie dostęp do 

klucza można dowolnie ograniczyć np. tylko do godzin pracy biura. 

Wszystkie powiadomienia o pracy urządzenia mogą być wysyłane 

w czasie rzeczywistym do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

obiektu.

KONTROLA
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Zarówno pierwsze, jak i drugie drzwi urządzenia wyposażone 

są w czujniki otwarcia, dlatego każda próba włamania jest 

sygnalizowana. Drugie, wewnętrzne drzwi mają podwyższoną 

odporność na włamanie. 

Badanie odporności na włamanie w klasie RC3 zgodnie 

z wymaganiami normy PN-EN 1627:2012 zostało 

przeprowadzone przez akredytowany Instytut Mechaniki 

Precyzyjnej w Warszawie. Oznacza to, iż urządzenie będzie 

skutecznie bronić się przed atakiem takimi narzędziami jak: 

łom o długości 70 cm, młotek ślusarski, zestaw wybijaków, 

śrubokrętów i różnego rodzaju pił ręcznych.

ODPORNOŚĆ NA ATAK

3Dostęp do klucza możliwy jest po dokonaniu dwuetapowego 

uwierzytelnienia. Najpierw pracownik przykłada kartę zbliżeniową 

- zgodną ze stosowanym w firmie standardem -  do czytnika 

i odblokowuje pierwsze zabezpieczenie. Następnie wpisuje 

indywidualny numer PIN, co pozwala otworzyć solidne wewnętrzne 

drzwiczki będące główną barierą przed osobami niepowołanymi. 

Wszystkie zdarzenia (m.in. każde otwarcie, pobranie klucza, zwrot 

klucza) są monitorowane i zapisywane w systemie.

PRZECHOWYWANIE KLUCZA
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Sygnalizacja 

stanu  urządzenia

Czytnik kart

Pokrętło otwarcia 
drzwi

Pierwsze drzwi 

otwierane kartą

Zamki otwierania serwisowego

Drugie drzwi wzmocnione 

otwierane za pomocą kodu

32 CM



• Podwójna autoryzacja – opcja dostępu do kluczy, która umożliwia otworzenie skrytki 
tylko po uprzednim uwierzytelnieniu się przez dwóch uprawnionych pracowników 
jednocześnie.
• Praca w sieci – opcja podłączenia do istniejących depozytorów kluczy SAIK.
• Stand-alone – możliwość działania jako autonomiczne urządzenie.
• Wyjścia bezpotencjałowe – wysyłane sygnału alarmowego do innych systemów.
• Karty zbliżeniowe – możliwość korzystania przy otwieraniu tuby z istniejących kart 
dostępu RFID.
• Dowolny klucz – konstrukcja tuby umożliwia przechowywanie dowolnego klucza do 
12 cm długości, a także pęków o wielkości do 7 sztuk różnych kluczy.
• Strefy czasowe – możliwość ograniczenia dostępu do kluczy w dowolnie określonych 
oknach czasowych.
• Raporty zdarzeń – wszystkie zdarzenia są rejestrowane w bazie danych systemu 
i można je kontrolować w czasie rzeczywistym.

Zapraszamy do kontaktu

Wspieramy projektantów

mail: saik@saik.pl

tel: +48 12 410 85 10

BT Electronics sp. z o.o.

Rybitwy 22, 30-722 Kraków/POLAND

MOŻLIWOŚCI DOSTĘPNE W STANDARDZIE

Budowa      stal nierdzewna

Długość tuby      20 cm

Średnica zewnętrzna tuby     32 cm

Głębokość otworu montażowego    25 cm

Sposób montażu      podtynkowy

Wersja wolnostojąca     tak, na stelażu

Czytnik kart (pierwsza bariera)     dowolny

Klawiatura alfanumeryczna (druga bariera)    tak

Zasilanie awaryjne      min. 48h

Czujnik oderwania od ściany    tak

Czujnik włamania      tak

Wyjścia do systemów ppoż. i KD     tak

Pełen rejestr zdarzeń      tak

Oprogramowanie administracyjne     tak

Oprogramowanie raportowe      tak

Oprogramowanie dla wartownika     tak

Komunikacja z oprogramowaniem     TCP/IP

Klasa odporności  wg. PN-EN 60529:2003   RC3

Stopień ochrony wg. PN-EN 60529:2003   IP 45

Kraj produkcji      Polska

Więcej informacji związanych z ofertą na stronie www.saik.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


