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Рішення ISEO

для контролю доступу.

E N G L I S H



IseoApp 10:00 100%

Argo

Ufficio

Stanza 121  

Casa

Studio  

Armadietto

Завдяки програмі Argo ви вирішите,

хто може зайти до вашого будинку,

офісу чи кімнати вашого приміщення.

Ви навіть можете встановити часовий

проміжок для кожного доступу.

За допомогою програми Argo навіть із

віддаленого доступу ви можете

дозволити людям входити. Ось чому

це ідеальне рішення для приватних

будинків, пансіонатів та невеликих

готелів. Наприклад, ви можете

дозволити своїм гостям відкривати

двері своєї кімнати зі своїм

смартфоном у певний день і час,

навітьякщови вдомаабона роботі.

Рішення ISEO для 

управління та 

контролю доступу.

Для комерційних та житлових 

приміщень 

ISEO відповідаєна всівашіпотреби,

навітьдля тих, кого тине знаєш. Дізнайтесяпро цена iseo.com.

ISEO ARGO
ArgoApp- ідеальнерішеннядлявідкриття

дверей у житлових або легких

комерційних умовах (B&B, невеликі

компанії, офіси, магазини тощо). Ви

можете використовувати ваш смартфон,

а також інші пристрої, такі як AppleWatch,

відбитки пальців, PIN-коди, брелоки,

карти. Все, що вам потрібно, це

встановити на ваші двері, навіть не

замінюючи їх, пристроєм, що відкриває,

серії Smart (електронні замки, циліндри,

комплектиобробкитощо).



x1R SMART

Libra SMART
Електроннийциліндр. Його

можнавикористовуватиз будь-

яким типом механічногозамка, 

підготовленогодля 

європейськогопрофільного

циліндра. Установка не вимагає

проводки. Цедозволяєшвидко і 

легко замінити будь-який

механічнийциліндр. Доступна 

також версіяHeavy Duty.

Електромеханічний

замок для броньованих

дверей, також з 

ЧИТАЧЕМ FINGERPRINT.

Сумісний з більшістю

механічних замків. У разі

відсутності напруги,

відкриття гарантується

механічним ключем.



Stylos SMART

Aries SMART
Електронний набір

оздоблення, підходить

для більшості дверей та 

механічних замків. 

Установка не потребує

електропроводки, 

оскільки вона працює від

акумулятора. Доступно 

також для зовнішніх

дверей.

Зчитувач облікових

даних. Доступний з 

клавіатурою та дисплеєм

або зі світлодіодами

(також для зовнішніх

установок).



SMARTLocker

SMARTRelay
Це дозволяє відкривати

електричні замки, 

моторизовані ворота або

будь-який електричний

привід, який можна

активувати, закриваючи

контакт.

Замок для шаф та шкафчиків

, щоб тимчасово зберігати

майно людей.



800-728722

Iseo Serrature s.p.a.

Via San Girolamo, 13  

25055 Pisogne BS, Italy  

Tel. +39 0364 8821

iseo@iseo.com

Via Don Fasola 4  

22069 Rovellasca CO  

iseozero1@iseo.com

iseo.com

ISEO Serrature SpA is constantly improving its security solutions, so the information contained in marketing materials is subject to change without

notice and does not represent any commitment on the part of ISEO Serrature SpA. ISEO Serrature SpA assumes no responsibility or liability for any

errors or inaccuracies that may appear in this documentation.

MIFARE is a registered trademark owned by NXP Semiconductors. iOS is a mobile operating system developed by Apple Inc. iPhone is a smartphone range designed

and marketed by Apple Inc. Apple Watch Series 3 and Series 4 is a smartwatch designed, developed, and marketed by Apple Inc. Android is a mobile operating

system developed by Google Inc. Linux is a family of free and open-source software operating systems. Bluetooth Smart is a wireless technology designed and

marketed by the Bluetooth Special InterestGroup. C
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