
 -

DEPOZYTORY

KLUCZY, BRONI I PRZEDMIOTÓW

KARTA KATALOGOWA

DEPOZYTORY SAIK 1_MODULE



Parametry techniczne depozytorów SAIK*

Tabela 1. Specyfikacja depozytorów.

Depozytory SAIK 1_MODULE

Wymiary obudowy depozytora (wys. x szer. x gł.) [mm] 650 x 600 x 200

Wymiary pojedynczy box 80 x 160 x 89

Wymiary pojedynczy minibox (wys. x szer. x gł.) [mm] 8 x 65 x 89

Wymiary pojedynczego schowka KiB oraz PHONE 
(wys. x szer. x gł.) [mm]

180 x 60 x 90

Obudowa stalowa

Drzwi
z szybą (możliwe podświetlenie LED oraz 
grawer lub naklejka z logo Zamawiającego) 
i czujnikiem otwarcia

Kolor RAL 7037 lub dowolny z palety RAL

Wyświetlacz 10”, dotykowy HD ; LCD z logo Zamawiającego

Czytnik identyfikatorów osobistych (kart 
zbliżeniowych)

w zależności od potrzeb Zamawiającego

Miejsce przechowywanych breloków/przedmiotów dowolny lub konkretny otwór/schowek

Identyfikacja breloków stykowa / bezstykowa – RFID

Identyfikacja w schowkach brak / czujnik optyczny / RFID

Ilość przechowywanych breloków w jednym 
depozytorze

w zależności od potrzeb zamawiającego – 
max. 30 szt.

Ilość schowków w jednym depozytorze
w zależności od potrzeb zamawiającego – 
max. 10 szt. miniboxów lub 5 szt. boxów 
standard lub 4 szt. KiB/PHONE

Budowa modułowa tak

Rozbudowa systemu możliwa

Zasilanie 230V – 50Hz

Zasilanie awaryjne akumulatorowe tak, 24h

Maksymalny pobór mocy 40W

Sposób połączenia elementów systemu Ethernet

Zakres temperatur otoczenia podczas pracy od +5 do +45˚C

Zakres wilgotności wzgl. otoczenia podczas pracy od 5 do 90% , bez kondensacji

Zabezpieczenie antysabotażowe obudowy tak

Autoryzacja karta i/lub PIN, pojedyncza lub podwójna

Awaryjne otwieranie oraz pobranie przedmiotów 
z depozytora

tak

Komunikaty głosowe, tekstowe i graficzne tak

Dodatkowe zabezpieczeni użytkownika kodem PIN tak

Współpraca z innymi systemami (KD, PPOŻ) tak

Interfejs w języku PL, DE, ANG, FR

Sposób montażu
na ścianie / stelażu
(w zależności od materiału ściany)

Wielkość wewnętrznego bufora zdarzeń 15000

* – możliwość dostosowania parametrów na zamówienie klienta



Depozytor SAIK moduł 3 kluczy

Depozytor SAIK moduł 6 kluczy



Depozytor SAIK moduł BOXY mini

Depozytor SAIK moduł BOX



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

Depozytor SAIK moduł KEYinBOX oraz PHONE
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