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Kompleksowe rozwiązania – od kamer 
po kontrolery dostępu, od przekaźników 
alarmowych po architekturę IP,  
od zamków drzwiowych po DVR-y i nie tylko  
– starannie zaprojektowane przez największy  
na świecie zespół ds. badań i rozwoju w branży 
bezpieczeństwa. Jednostki badawczo-
rozwojowe Hikvision przewodzą w branży, 
rozwijając technologie wykorzystywane  
we wszystkich kluczowych elementach 
systemów kontroli dostępu. A to dopiero 
początek.

Potrzeba ochrony wyznaczonych stref  
– zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz  
– jest z dnia na dzień coraz większa. 

Jednak jeśli pokierować się przy podejmowaniu 
decyzji wieloletnim doświadczeniem, wybór 
okaże się prosty. Dzięki systemowi kontroli 
dostępu Hikvision możesz sprawować 
pełną kontrolę zarówno wewnątrz budynku,  
jak i poza nim. Dostarczamy takie rozwiązania, 
jak systemy uwierzytelniania zabezpieczone 
przed ingerencją osób niepowołanych, czytniki 
kart MIFARE i zbliżeniowych oraz wielopunktowe 
rozwiązania dostępu umożliwiające bezpieczną 
weryfikację tożsamości. Udostępniamy 
również rozmaite interfejsy i protokoły 
komunikacyjne, wyposażając urządzenia  
w karty sieciowe TCP/IP, oraz oferując terminale 
Wi-Fi działające autonomicznie. Dane klientów  
są zabezpieczane algorytmami 
kryptograficznymi RSA i AES.

Hikvision to marka godna zaufania w kwestii 
bezpieczeństwa.



KONTROLA DOSTĘPU

Kompletny system kontroli dostępu składa się z kontrolera dostępu, czytnika kart, przycisku obsługującego wyjście, blokady, 
oprogramowania i niezbędnych akcesoriów. 

System kontroli dostępu Hikvision obejmuje:
•	 Kontroler dostępu pobierający informacje z oprogramowania (identyfikator osoby, numer karty i wykaz uprawnień)  

i przyznający dostęp wskazanym pracownikom w określonych godzinach. 
•	 Czytniki kart identyfikujące użytkowników i weryfikujące ich uprawnienia. Czytnik odczytuje dane z karty i przesyła  

je do kontrolera, finalizując proces weryfikacji. 
•	 Czytnik linii papilarnych identyfikuje użytkownika bezpośrednio po naciśnięciu, wysyła identyfikator użytkownika  

i dane na jego temat do kontrolerów, zapisuje je tam i finalizuje proces weryfikacji.
•	 Czujniki drzwiowe pozwalające odczytać stan drzwi. Gdy występują jakieś anomalie, włączany jest alarm,  

a do oprogramowania zarządzającego wysyłane jest stosowne powiadomienie.
•	 Oprogramowanie do zarządzania zdarzeniami w czasie rzeczywistym i monitorowania stanu urządzeń,  

a także do zestawiania połączeń między różnymi urządzeniami Hikvision.

TOPOLOGIA SYSTEMU
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Profesjonalne kontrolery dostępu z serii DS-K2600 firmy Hikvision 
zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach  
o dużej skali. Są one przeznaczone m.in. do dużych budynków 
biurowych i projektów rządowych. Integracji kontrolerów 
dokonuje się za pomocą oprogramowania Hikvision, które służy 
też do zarządzania nimi. Takie rozwiązanie zapewnia maksimum 
funkcjonalności i bezpieczeństwa. 

Najważniejsze cechy:
•	 Obsługa TCP/IP, RS-485 i Wi-Fi 
•	 Łączność z oprogramowaniem i generowanie raportów 

na temat osób wchodzących i wychodzących  
oraz godzin tych zdarzeń

•	 Zaawansowane funkcje kontroli dostępu, takie jak 
anti-passback, interlock i możliwość powiązania  
z kamerami IP 

•	 Wbudowane kamery do wykrywania i rejestrowania 
twarzy

ZASTOSOWANIA O DUŻEJ SKALI

KOMPLEKSOWE SYSTEMY DO ZASTOSOWAŃ O MAŁEJ SKALI

KONTROLERY DOSTĘPU

PROfESJONALNE TERMINALE AUTONOMIcZNE

Najważniejsze cechy:
•	 Wiele opcji weryfikacji tożsamości z wykorzystaniem 

czytników kart i linii papilarnych
•	 Łączność z oprogramowaniem i generowanie raportów 

na temat osób wchodzących i wychodzących oraz godzin 
tych zdarzeń

•	 Integracja z systemem — obsługa protokołu TCP/IP  
i łączność z kamerami IP oraz alarmami pożarowymi

•	 Ochrona danych — dostępność trybów online i offline 
gwarantuje bezpieczeństwo danych — nawet  
w przypadku problemów z łącznością z siecią 

•	 Zaawansowane funkcje kontroli dostępu, takie jak  
anti-passback (zabezpieczenie przed przekazywaniem 
sobie kart przez użytkowników) oraz interlock 
(konieczność zamknięcia jednych drzwi  
przed otworzeniem drugich)

•	 Unikatowe rozwiązania sprzętowe — system oferuje 
autodiagnostykę, zapewnia ochronę pożarową i jest 
wyposażony w zapasowe okablowanie i zasilanie, 
gwarantując optymalne działanie

Nowe profesjonalne terminale autonomiczne Hikvision z serii  
DS-K1T105 i DS-K1T201 mają panele czołowe  z akrylu  
i charakteryzują się doskonałym wykonaniem. Są to 
zaawansowane terminale obsługujące wiele funkcji kontroli 
dostępu. Można je łączyć z kamerami Hikvision do rozmaitych 
zastosowań w biurowcach, fabrykach i innych miejscach. 
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Czy jest coś wygodniejszego od zainstalowania w małym sklepie 
lub restauracji czytnika linii papilarnych do nadzorowania 
obecności pracowników? Dlaczego by nie zastosować takiego 
czytnika przy drzwiach, za które wstęp ma mieć tylko personel? 
Dowiedziono już, że czytniki skuteczniej odstraszają ciekawskich 
klientów od napisów „tylko dla personelu”. 
Nowe czytniki DS-K1A802 i DS-K1T804 firmy Hikvision robią duże 
wrażenie. Nie tylko ze względu na swoją estetykę  
i świetne wzornictwo! Zastosowano w nich najnowocześniejszą 
technologię analizy biometrycznej, zwiększającą zarówno poziom 
wyrafinowania, jak i bezpieczeństwa całego rozwiązania. 

Najważniejsze cechy:
•	 Wysyłanie danych przez TCP/IP i RS-485 
•	 Pobieranie danych przez RS-485 i Wiegand 
•	 Grupowanie funkcjonalności
•	 Wiele obsługiwanych interfejsów 
•	 Zabezpieczenie przed wandalami
•	 Kontrola do 128 kondygnacji

AUTONIMIcZNY TERMINAL DO NADZOROWANIA OBEcNOŚcI
EKONOMIcZNE TERMINALE AUTONOMIcZNE

Najważniejsze cechy:
•	 Prosta obsługa — rozpoznawanie odcisków palców i kart
•	 Prosta instalacja — wygodne i elastyczne opcje montażu 

ściennego
•	 Łatwe zarządzanie — poprzez Wi-Fi i aplikację  

na smartfony
•	 Łatwość śledzenia — możliwość wyeksportowania 

danych na temat obecności i godzin poprzez USB, 
lokalnego konfigurowania stref w urządzeniu  
oraz prostego śledzenia obecności

SYSTEM STEROWANIA WINDAMI
KONTROLERY WIND
System sterowania windami firmy Hikvision składa się  
z kontrolera głównego i kontrolerów terenowych.  
Kontroler główny komunikuje się z oprogramowaniem  
przez TCP/IP. Kontrolery terenowe łączą się z kontrolerem 
głównym i przyciskami wind przez interfejs RS-485.  
Kontroler główny może pełnić rolę centrum danych i pobierać  
z oprogramowania dane na temat praw dostępu, tak aby mógł 
korzystać z nich również bez połączenia z siecią.  
System zapewnia możliwość przyznawania każdej osobie 
indywidualnych uprawnień za pośrednictwem kart dostępu.  
Jest w stanie zarządzać nawet 128 kondygnacjami, co czyni  
go dobrym rozwiązaniem do większości projektów o dużej, 
średniej i małej skali.
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NAJWAŻNIEJSZE cEcHY SYSTEMU
Struktura systemu oparta na TcP/IP

Urządzenia Hikvision do kontroli dostępu nawiązują połączenie 
internetowe z platformą oprogramowania celem zintegrowania 
różnych systemów. Konta klientów są zabezpieczane 
algorytmami kryptograficznymi RSA i AES.

1

Hasło + odcisk Karta + hasło Odcisk palca

....

Wiele trybów dostępu
System kontroli dostępu Hikvision obsługuje różne tryby dostępu 
dopasowane do różnych potrzeb z zakresu bezpieczeństwa. 
Obsługiwane tryby dostępu: 
•	 Sama karta
•	 Karta + hasło
•	 Karta + odciska palca
•	 Sam odcisk
•	 Odcisk + hasło 
•	 Odcisk + hasło + karta 

2

iVMS-4200 HIK-cONNEcT
•	 Klient typu „wszystko w 1” 

Moduł CCTV 
Interkom 
Moduł kontroli dostępu 
Moduł nadzorowania obecności i jej godzin

•	 Do 10 000 użytkowników i do 10 000 kart
•	 Do 16 kontrolerów i 64 drzwi. Możliwość rozbudowy  

do obsługi wielu języków

•	 Uniwersalna aplikacja na smartfony
•	 Dodawanie urządzeń poprzez skanowanie kodów QR
•	 Kontrola stanu, monitorowanie w czasie rzeczywistym
•	 Zdalne zarządzanie
•	 Powiadomienia o alarmach i wyszukiwanie transakcji

* Uwaga: iVMS-4200 to bezpłatne oprogramowanie o architekturze 
klient-serwer. iVMS-5200E zapewnia bardziej zaawansowane funkcje 
do użytku profesjonalnego.

* Obsługuje wyłącznie K1T500S. Wersja 3.2  
i nowsze.

Inteligentny system zarządzania obrazem wideo (VMS)
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Można skonfigurować system tak, aby alarm był uruchamiany 
w takich sytuacjach jak: 
•	 Majstrowanie przy czytniku kart
•	 Odblokowanie drzwi
•	 Pozostawienie odblokowanych drzwi 
•	 Nienormalne otwarcie drzwi
•	 Użycie karty i/lub haseł pod przymusem
•	 Użycie karty z czarnej listy
•	 Wielokrotne przeciągnięcie nieznanej  

lub nieautoryzowanej karty
 
Obsługiwane są wejścia i wyjścia alarmowe w całej strefie 
alarmowej. (Przez strefę alarmową rozumie się zbiór ustawień 
dotyczących wejść i wyjść alarmowych oraz powiązań między 
nimi).

Interkom wideo:
Dzięki powiązaniu sprzętu z oprogramowaniem kamery mogą 
rozpoczynać nagrywanie po aktywacji alarmu, zapewniając 
monitoring w czasie rzeczywistym. 

Powiązanie z alarmem pożarowym: 
System kontroli dostępu Hikvision odbiera sygnały  
od przekaźników alarmów pożarowych i otwiera odpowiednie 
drzwi zgodnie z konfiguracją oprogramowania. 

Więcej możliwych powiązań: 
Nasz system kontroli dostępu zapewnia możliwość tworzenia 
powiązań między oprogramowaniem i urządzeniami i innych.

funkcja POS
Funkcja POS systemu kontroli dostępu Hikvision integruje kontrolę dostępu z systemami monitoringu wizyjnego. Po odpowiednim 
skonfigurowaniu system ten ma dwa główne zastosowania:
•	 Na etapie weryfikacji urządzenia zaplecza (NVR-y/DVR-y) automatycznie pokazują numer karty i rodzaj zdarzenia w danym 

kanale wideo.
•	 Zapisy dotyczące weryfikacji są automatycznie dodawane do listy zdarzeń wideo i można je przeszukiwać za pomocą 

oprogramowania do zarządzania. Każdemu zdarzeniu towarzyszy jednominutowy zapis wideo.

Kontroler dostępu 
obsługujący 
wiele drzwi

Kontrola dostępu

Liczne funkcje alarmowe3  Powiązanie wielu systemów4

5

LAN

NVR DVR

06



KONTROLA DOSTĘPU

 funkcje zaawansowane
Unikatowy system Hikvision obsługuje wiele zaawansowanych konfiguracji dotyczących kart, w tym:
•	 blokowanie kart, 
•	 umieszczanie kart na czarnej liście, 
•	 karty zwykłego dostępu, 
•	 karty gości i VIP-ów, 
•	 wykrywanie użycia kart pod przymusem
•	 i inne. 

Obsługiwane są również funkcje uwierzytelniania za pomocą hasła, interlock, anti-passback, śledzenia pierwszej karty użytej do 
otwarcia drzwi, uwierzytelnianie wieloma metodami, aktualizacje online, sterowanie zdalne i inne.
 
* Nie dotyczy ekonomicznych terminali autonomicznych

Opcjonalny moduł zabezpieczający (tylko do terminali autonomicznych)
Moduł zabezpieczający z wejściami i wyjściami zapewnia kontrolę nad drzwiami oraz umożliwia podłączanie innych urządzeń 
Hikvision z wykorzystaniem komunikacji szyfrowanej.

DS-K2M060

DS-K1T804 DS-KIF100-D8E DS-K1F820-F

iVMS-4200

Switch

Przewód sieciowy
RS-485
RVV2*10
RVV4*10
USB

6
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PREZENTAcJA PRODUKTÓW

DS-K1802MK/EK
Czytnik kart

•	Obsługa kart MIFARE-1/EM
•	Obudowa wykonana z PC i ABS
•	Obsługa protokołu Wiegand
•	Klasa szczelności IP65
•	Klawiatura

DS-K1T804Mf/Ef
Terminal kontroli  
dostępu za pomocą  
linii papilarnych

•	Obsługa funkcji kontroli dostępu  
oraz rejestracji czasu pracy
•	Moduł optyczny do wykrywania linii 
papilarnych, maks. 3000 wzorów linii 
papilarnych w pamięci
•	2,4-calowy wyświetlacz LCD
•	Obsługa Wi-Fi i TCP/IP
•	Praca autonomiczna
•	Uwierzytelnianie wieloma metodami:  
karta (EM lub Mifare-1 ), linie papilarne itp.

DS-K1A802Mf/Ef-1
Terminal do rozpoznawania 
linii papilarnych  
oraz rejestracji czasu pracy

DS-K1A802Mf/Ef-B
Terminal do rozpoznawania 
linii papilarnych  
oraz rejestracji czasu pracy

•	Obsługa funkcji rejestracji czasu pracy, 
automatyczne generowanie raportów
•	Moduł optyczny do wykrywania linii 
papilarnych, maks. 800 wzorów linii papilarnych 
w pamięci 
•	2,8-calowy wyświetlacz LCD
•	Obsługa Wi-Fi i TCP/IP
•	Tryb autonomiczny (lokalne dodawanie osób, 
kart i odcisków palców)

•	Obsługa funkcji rejestracji czasu pracy, 
automatyczne generowanie raportów
•	Moduł optyczny do wykrywania linii 
papilarnych, maks. 3000 wzorów linii 
papilarnych w pamięci 
•	2,8-calowy wyświetlacz LCD
•	Obsługa połączenia Wi-Fi i TCP-IP
•	Tryb autonomiczny (lokalne dodawanie osób, 
kart i odcisków palców) 
•	Moduł -B wyposażony jest w akumulator 
litowy

DS-K1T801M/E
Terminal do rejestracji 
czasu pracy i kontroli 
dostępu

DS-K2804
Kontroler dostępu  
do czterech drzwi

•	Łatwy w obsłudze czytnik kart:  
4 czytniki Wiegand
•	 Interfejsy wejściowe: 4 drzwi magnetyczne,  
4 przełączniki drzwiowe, 4 wejścia w obudowie 
•	 Interfejsy wyjściowe: 4 przekaźniki drzwiowe, 
4 przekaźniki alarmowe
•	 Interfejs komunikacyjny do wysyłania 
danych: TCP/IP, RS-485
•	Pamięć mieszcząca 10 000 zapisów o kartach 
oraz 50 000 zdarzeń kontroli dostępu

•	12-przyciskowa klawiatura i dzwonek do drzwi
•	Wbudowany czytnik kart Mifare/EM
•	Maks. 3000 numerów kart 
•	Obsługa przycisku otwierania drzwi

DS-K1T802M/E
Terminal do rejestracji 
czasu pracy i kontroli 
dostępu

DS-K1801M/MK/EK
Czytnik kart

•	Wyświetlacz STN z matrycą 128×64 punktów
•	12-przyciskowa klawiatura i dzwonek  
do drzwi
•	Wbudowany czytnik kart Mifare/EM
•	Obsługa przycisku otwierania drzwi
•	Pamięć mieszcząca 3000 zapisów  
o kartach oraz 10 000 zdarzeń kontroli dostępu

•	Obsługa kart MIFARE-1/EM
•	Obudowa wykonana z PC i ABS
•	Obsługa protokołu Wiegand
•	Klasa szczelności IP65
•	Opcjonalna klawiatura

DS-K1T105M/E(-c)
Autonomiczny terminal 
kontroli dostępu

DS-K2604
Kontroler dostępu  
do czterech drzwi

•	Łatwy w obsłudze czytnik kart: 4 czytniki 
Wiegand i 8 czytników RS-485
•	 Interfejsy wejściowe: 4 wejścia alarmowe,  
4 drzwi magnetyczne, 4 przełącznik drzwiowe, 
8 wejść w obudowie, 1 wejście zabezpieczone 
przed ingerencją osób niepowołanych
•	 Interfejsy wyjściowe: 4 przekaźniki drzwiowe,  
4 przekaźniki alarmowe
•	 Interfejs komunikacyjny do wysyłania danych: 
TCP/IP, RS-485
•	Pamięć mieszcząca 100 000 zapisów o kartach 
oraz 300 000 zdarzeń kontroli dostępu

•	2,8-calowy wyświetlacz LCD-TFT
•	16-przyciskowa klawiatura i dzwonek do drzwi
•	Wbudowany czytnik kart Mifare/EM
•	Kamera 2 MP (opcjonalnie)
•	Obsługa Wi-Fi 
•	Pamięć mieszcząca 100 000 zapisów 
o kartach oraz 300 000 zdarzeń kontroli 
dostępu

DS-K1T501Sf
Terminal kontroli 
dostępu z wideo

•	Funkcja wykrywania i rejestrowania twarzy 
dzięki wbudowanej kamerze (opcjonalnej, 2 MP)
•	Obsługa TCP/IP, Wi-Fi i protokołu E-Home
•	Obsługa kart MIFARE
•	Pamięć mieszcząca 50 000 zapisów o kartach, 
200 000 zdarzeń kontroli dostępu i 3000 linii 
papilarnych
•	Działanie jako czytnik kart. Dostęp  
do kontrolera przez interfejsy Wiegand i RS-485

Ekonomiczne

Profesjonalne

DS-K1T605M/E/Mf/Ef(-B)

•	Wyświetlacz LCD 5 cali, 300 000 pikseli, 
obiektyw szerokokątny
•	Wbudowany czytnik kart Mifare/EM 
(niedostępny dla modułów M/E)
•	Odległość rozpoznawania twarzy:  
od 0,3 m do 1 m; rozpoznawanie w czasie 
rzeczywistym, maks. 2000 zdjęć twarzy
•	Obsługa łączności przez TCP/IP i Wi-Fi 
•	12 V DC / 2 A 
* Moduł -B wyposażony jest w akumulator 
litowy

Terminal do rozpoznawania 
twarzy
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DS-K1f180-D8E
Programator kart

•	Urządzenie podłączane za pomocą  
interfejsu USB na zasadzie plug-and-play,  
działa bez sterownika
•	Obsługa różnych rodzajów kart (MIFARE i EM)
•	Aktualizacje online

DS-K1107M/MK
Czytnik kart

•	Obsługa kart MIFARE-1
•	Klawiatura (DS-K1107MK)
•	Obsługa protokołu RS-485 i Wiegand (W26/
W34)
•	 IP65

DS-K1201Ef/Mf
Czytnik kart i linii 
papilarnych

DS-K1106M
Czytnik kart

•	Obsługa linii papilarnych i kart MIFARE 1/EM
•	Obsługa protokołu RS-485 
•	 IP65
•	Do 5000 linii papilarnych

•	Szybki 32-bitowy procesor
•	Obsługa protokołu RS-485 i Wiegand (W26/
W34)
•	Wbudowany brzęczyk informujący o stanie
•	Obsługa kart MIFARE. Odczyt numeru karty 
oraz zapisanych na niej danych
•	Zabezpieczenie przed wandalami

DS-K1f820-f
Programator kart/
rejestrator odcisków

Programator kart/rejestrator odcisków

•	Rozdzielczość HD 508 dpi
•	Technologia plug-and-play
•	Optyczny czytnik linii papilarnych wykonany  
z materiału odpornego na zarysowania
•	Współpraca z systemem Windows  
poprzez oprogramowanie klienckie
•	Konfiguracja i obsługa z poziomu 
oprogramowania klienckiego
•	Standard USB 2.0 do transferu danych
•	Zasilanie przez USB 
•	Grupowanie do 3 linii papilarnych

DS-K1102 M/E/MK/EK
Czytnik kart

•	Obsługa kart EM (DS-K1102E/EK) 
•	Obsługa kart MIFARE-1 (DS-K1102M/MK)
•	Obsługa protokołu RS-485 i Wiegand (W26/
W34), zabezpieczenie przed ingerencją osób 
niepowołanych
•	Do puszek instalacyjnych 86 i 120

DS-K1101M(K)
Czytnik kart

•	Obsługa kart MIFARE-1 
•	Klawiatura (DS-K1101MK)
•	Obsługa protokołu RS-485 i Wiegand (W26/
W34), zabezpieczenie przed ingerencją osób 
niepowołanych
•	Tylko do puszki instalacyjnej 120 

DS-K1104M(K)
Wandaloodporny 
czytnik kart

DS-K1108EK/MK
Czytnik kart

•	Obsługa kart MIFARE-1
•	Klawiatura (DS-K1104MK) 
•	Obsługa protokołu RS-485 i Wiegand (W26/
W34), zabezpieczenie przed ingerencją osób 
niepowołanych
•	Do puszek instalacyjnych 86 i 120
•	Wandaloodporny

•	Obsługa protokołu RS-485 i Wiegand (w26/
w34)
•	Odczytywanie numerów kart EM (DS-K1108EK)
•	Odczytywanie numerów kart MIFARE  
(DS-K1108MK)
•	Wbudowany brzęczyk informujący o stanie
•	Aktualizacja online
•	Zabezpieczenie przed wandalami

DS-K2M0016A
Terenowy kontroler wind

•	Łączność z głównym kontrolerem wind  
przez RS-485 
•	Możliwość połączenia z maksymalnie 16 
przekaźnikami w celu sterowania przyciskami 
wyboru piętra w windzie. Obsługa trzech 
rodzajów przekaźników: przycisk piętra, 
przycisk auto oraz przycisk przywoływania 
windy 
•	Określanie adresu urządzenia oraz typu 
przekaźników za pomocą przełączników 
DIP. Obsługa trzech rodzajów przekaźników: 
przycisk piętra, przycisk auto oraz przycisk 
przywoływania windy
•	Z głównym kontrolerem wind (DS-K2210) 
można połączyć do 8 kontrolerów terenowych

DS-K1T201Mf/Ef(-c)
Autonomiczny terminal 
kontroli dostępu

•	2,8-calowy wyświetlacz LCD-TFT
•	16-przyciskowa klawiatura i dzwonek  
do drzwi
•	Wbudowany czytnik kart Mifare/EM
•	Kamera 2 MP (opcjonalnie)
•	Obsługa Wi-Fi
•	Pamięć mieszcząca 100 000 zapisów 
o kartach oraz 300 000 zdarzeń kontroli 
dostępu
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DS-K2210
Główny kontroler wind

•	Możliwość podłączenia do 2 czytników kart 
Wiegand lub RS-485
•	Możliwość podłączenia do 3 grup terenowych 
kontrolerów wind (DS-K2M0016A). Możliwość 
podłączenia każdej grupy do 8 grup 
terenowych kontrolerów wind (DS-K2M0016A)
•	Kontrola uprawnień na obszarze do 128 
kondygnacji
•	Możliwość dodania do 20 000 kart zwykłych  
i zapisania do 50 000 zdrzeń
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DS-K1f100-D8E
Stacja rejestracji kart

•	Urządzenie podłączane za pomocą  
interfejsu USB na zasadzie plug-and-play,  
działa bez sterownika
•	Obsługa różnych rodzajów kart  
(MIFARE, CPU, PSAM i EM)
•	Aktualizacje online

DS-K7P01/02
Przycisk  
do wychodzenia

•	Panel wykonany ze stopu aluminium  
z piaskowanym wykończeniem, przycisk 
metalowy
•	Test wytrzymałości na 500 000 użyć
•	Styki NO/NC/COM
•	Maks. 3 A przy napięciu 36 V DC

DS-K7P05/06
Przycisk  
do wychodzenia

DS-K7P03/04
Przycisk  
do wychodzenia

•	Czujnik podczerwieni 
•	Panel wykonany z aluminium
•	Test wytrzymałości na milion użyć
•	Styki NO/NC/COM
•	1 A przy 30 V DC, 0,5 A przy 125 V AC

•	Czujnik podczerwieni 
•	Panel wykonany ze szczotkowanej stali 
nierdzewnej, przycisk metalowy
•	Test wytrzymałości na 500 000 użyć
•	Styki NO/NC/COM
•	3 A przy 36 V DC (maks.)

DS-K7PEB
Wyłącznik awaryjny 
uruchamiany  
przez zbicie szybki

•	Odpowiedni do drzwi wyjściowych i wyjść 
awaryjnych
•	Wykonany z materiału ognioodpornego  
z piaskowanym wykończeniem
•	Styki NO/NC/COM
•	3 A przy 36 V DC (maks.)

Ic S50
Bezdotykowa karta  
MIFARE 1 z układem 
scalonym

•	Częstotliwość 13,56 MHz
•	Zabezpieczenie przed konfliktami
•	Przechowywanie danych do 10 lat
•	Potrójna akredytacja (ISO/IEC DIS9798-2)

DS-K4T100
Elektryczny rygiel  
do drzwi

Mf-Y3
Brelok  
do kluczy

•	Odporny na nacisk o sile do 800 kg
•	Wykonany z polerowanej i szczotkowanej 
stali nierdzewnej
•	Prąd pracy: 900 mA (rozruch) , 100 mA 
(czuwanie)
•	12 V DC

•	ABS zabezpieczone PVC, połączone 
ultradźwiękowo 
•	Mały i wytrzymały, wygodny do kluczy
•	Odległość odczytu i zapisu: 5 - 10 cm
•	Częstotliwość pracy 13,56 MHz
•	Wymiary: 41×32×3,5 mm
•	 IP67

DS-K4T100-U1/2
Elektryczny rygiel  
do drzwi
Akcesoria  
do elektrycznego rygla 
do drzwi

DS-K4H250D
Zamek 
magnetyczny

•	Kontrola dwóch drzwi
•	Odporny na statyczny nacisk liniowy o sile  
do 2x300 kg
•	Prąd pracy: 12 V / 500 mA ×2,  
24 V / 250 mA ×2

•	Stop aluminium 
•	Do pozbawionych ram drzwi przeszkolonych 
•	Drzwi otwierają się w obie strony pod kątem 
180°

DS-K4H250-LZ/U
Zamek magnetyczny 
Akcesoria do zamka 
magnetycznego

•	Blacha duraluminiowa 
•	Piaskowana powierzchnia
•	Anodyzowanie i galwanizacja

DS-K2M060
Moduł 
zabezpieczający

•	Zapewnia kontrolę nad drzwiami  
oraz umożliwia podłączanie innych terminali 
Hikvision z wykorzystaniem komunikacji 
szyfrowanej
•	Obsługa protokołu RS-485

Akcesoria
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Centrala
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, 
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759 
Sales.Indonesia@hikvision.com 

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com 

Hikvision France 
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com 

Hikvision Brazil 
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com  

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com  

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Dystrybutor:

www.hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Korea 
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com
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Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.pan�lov@hikvision.ru

Hikvision HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision 
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Śledź nas w mediach społecznościowych, aby otrzymywać najświeższe informacje o produktach i rozwiązaniach.
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