
Входна врата 

Protect



X1R е основна електромеханична, триточкова брава за входни врати на жилища със 
задвижващ се от мотор, заключващ механизъм и вградено цифрово управление.

Електронно достъпът до помещението се осъществява 
посредством една от опциите:

	 n Клавиатура с вграден четец за TAG-транспондер

 n Четец за пръстов отпечатък

 n Bluetooth

Управлението на вратата от вътре е бързо и лесно - чрез 
натискане на зелен бутон на клавиатурата за отключване и на 
черен за заключване. 

Възможно е и механичното отключване заключване на вратата (чрез ключ). 
X1R може да бъде настроена в 5 режима на работа, някои от които предлагат автоматично 
заключване в момента на затварянето на вратата. 

Бравата се захранва по 2 начина:

	 n От електрическата мрежа

 n С алкални батерии - гарантират не по-малко от 23 000 цикъла на врата

Електромеханична брава X1R - интелигентната сигурност

Благодарение на 
иновативната технология, 
заложена в бравата, 
получаваме не само 
сигурност, но и комфорт в 
нашия дом.



Прахово 
боядисана 
метална каса 
от стоманен 
профил 2 мм, декорирана 
с первази от страна на 
касата, а като опция може 
да се декорира с первази и 
от страна на пантите

Стоманен лист 
1.2 мм изцяло  
откъм каса

Минерална вата за шумо- 
и топлоизолация

Два пасивни шипа от страна
на пантите, за да гарантират 
вашето спокойствие

Италианска дръжка 
с двустранна ръкохватка

Високо закалена 
италианска рингова 
защита на патрона 
срещу разпробиване
и чупене, 1 бр.

Крило 84 мм - стоманена 
конструкция с вертикална 
греда и хоризонтални планки 
2 мм при панти, девиатори и 
брава, облечена двустранно 
от 8 мм плоскост

Падащ праг  
Уплътнение 
на касата от 
3 страни

Девиатор

Обкантващ стоманен профил, 
който скрива бравите и 
затваря цялостно                       
конструкцията, 1 мм

Уплътнение 
на крилото 
от 3 страни

Патрон с високо ниво 
на защита 

Ел. механична 
италианска
патронна брава

Бравата е в 
защитна 
стоманена кутия

Италиански 
стоманени 3D 
регулируеми 
панти

Широкоъгълна 
шпионка
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