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WELCOME TO THE FUTURE

   Четящите устройства, познати като картови четци или четци, за контрол на достъп и 
работно време са безспорно най-разпространените в момента. Те вече се доказаха и 
изместват все повече и повече досегашните начини на заключване и сигурност.

   Тяхното предимство е в няколко посоки:
 - Осигуряват сигурност на ново по-добро ниво, като в системата за контрол на 
достъп, заключват с механизми, които превъзхождат многократно сигурността 
предоставяна от досегашните брави.
 - Улесняват влизането като вече не е нужно да целим ключалката. Едно 
движение и сме вътре.
 - Олекотяват джоба – вече не е необходимо да носим голяма тежка връзка с 
ключове, достатъчен е един безконтактен ключ (чип, карта или силиконова гривна), 
която да е ключа ви за всички места.
 - Но основното им предимство са допълнителните възможности, включващи ги в 
системите за автоматизация и умните къщи.

Не само подсигуряват достъпа...

   VAiOS предлагаме голямо разно- 
образие от четящи устройства като 
съчетаваме възможността за мно- 
жествена конфигурация с атракти- 
вен и дискретен дизайн на разумна 
цена.
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   Развитието на технологиите изведе систе- 
мите за контрол на достъп и работно време, 
заедно с четящите устройства на ново ниво. 
Освен четци, които замениха ключалките на 
домовете ни, четящите устройства са важен 
елемент и при комуникацията с автоматизира- 
ните системи в дома: чрез чекирането е един 
от начините да контролираме системите на 
дома или офиса, бизнеса или друг вид 
автоматизация.
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   Четящите устройства VAiOS V15 използват 125 kHz честота при комуникацията. Те са 
чудесно решение както в закрити помещения, така и на открито. Корпусът на четците е 
от трудногорима пластмаса със сертификат за качество, а формата му придава здравина 
и висока вандалоустойчивост. Дизайнът и надеждното капсуловане правят V15 
устойчив на неблагоприятни климатични въздействия: прахо- и влагоустойчивост 
(IP55). Стандартните цветове, в които се предлага са черен, бял и бежов. Като 
производител на пластмасовите отливки имаме възможност за производството на 
четци в поръчкови цветове, които да са подходящи за интериорното решение на 
клиента. Липсата на минимален задължителен брой при заявка на поръчкови четящи 
устройства прави VAiOS предпочитана марка за поръчковите Smart Home системи.

Устойчив дизайн
в сертифицирана

пластмаса
с избор от цветове

VAiOS V16. Четящо устройство за вграждане

   Немалка част от решенията за монтаж на 
четците изиска те да бъдат вградени в част 
от интериора. Тук ние предлагаме „малкият 
брат” на VAiOS V15 – VAiOS V16. Със свойте 32
мм в диаметър и реално видима повърхност 
VAiOS V16 лесно се превръща в част от 
интериора.
   При изграждане на различни поръчкови 
системи четецът сме го интегрирали в 
различни дизайни и форми.
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   За един от иновативните ни проекти – първият смарт фитнес в България, беше съпътс- 
тван с предизвикателства за дизайна на четящите устройства, не само като форма, но и 
като различни изисквания за характеристиките като IP-параметри за устойчивостта на 
устройствата.

   Първият проблем, на който намерихме 
решение бе вграждането на дизайнерски 
четец в огледало. Различният корпус с 
желаното лого се сля с останалата част на 
интериора много добре, без да наруши 
хармонията.

Поръчково вграждан
в нетипични повърхности

Единственият на пазара четец
вграден в тъч-скрийн монитор

   При изграждането на първият смарт 
фитнес в България, ни беше отправено 
предизвикателство, с което никой не се 
беше справял до този момент. Трябваше 
да интегрираме четец в тъч-скрийн 
монитор, които монитори да са 
разположени на определени места в 
помещенията.
   Втората част от задачата беше лесно 
изпълнима. Също така можем да заявим с 
гордост, че имаме един от най-моти- 
дел. Неуморната работа с предизвикателството да интегрираме работещ четец зад 
тъч-скрийн монитор изпълнихме в срок и бяхме щастливи от постигнатото, колкото и 
клиента от полученото.
   И до момента разработката е уникална за пазара на четящите устройства.



турите и интензитета на работа, на които ще са подложени от клиентите на спортното 
или SPA съоръжение.
   Такъв проблем срещнахме и ние при изграждането на автоматизираната система на 
душовете в смарт фитнеса, изграден във Варна. Това наложи ползваната капсулована 
технология да я насочим в посока още по-устойчива на влага и да превърнем четците 
във водоустойчиви (IP68).
   Специфичната форма, повтаряща плочките в баните, постави второ предизвикател- 
ство, с което също успяхме да се справим и показахме още веднъж предимствата на 
VAiOS поръчковото производство.
   Накрая изградихме системата от автоматизирани душове (част от цялостно обвър- 
заната smart �tness система), които според човека, който се чекира водата потича с 
предварително желаната температура. В същото време системата позволява да се 
контролира разходваното количество вода, като всяко чекиране контролира 
автоматизирани винтили, които определят кога водата автоматично да спре.

www.veldim.comoffice@veldim.com

+359 887 310 010

VAiOS V15 / Card Reader (5)

Четящо устройво
с нестандартна форма

и IP68 водоустойчивост

     Условията на помещения като
 бани, сауни и други SPA помещения,
при които трябва да работи смарт техниката 
и в частност четящите устройства, са предиз- 
викателство за всеки производител, поради 
високата влажност в комбинация с темпера- 

   Така цялостната система предоставя удобство както за клиентите на фитнеса, които 
няма да платят повече от желаното, така и за собствениците, които ще могат да 
наблюдават и оптимизират ползваните услуги в помещенията.
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Четец,
вграден в конзола

   Според предпочитанията на клиента четците, вградени в ключове могат да бъдат в 
цвят по избор, а също така и с избрано изображение за знак на четеца. Това ключва и 
възможност да се сложи изображение на семеен герб или друга символика, която е 
избрана.
   В комбинация с дизайна на smart ключовете за управление на осветлението този тип 
четци оформят цялостна визия на интериора на дома или офиса.

   Като част от поръчковите разработни на четците за автоматизация VAiOS разработих- 
ме и серия модели, които могат да бъдат вграждани в конзоли за ел.ключове.
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Четец с индивидуален дизайн и брандиране 

   Предимство на поръчковите четящи 
устройства V15 на VAiOS е, че те могат да бъдат 
с дизайн избран от клиента без това да се 
отрази на минималното задължително коли- 
чество за заявка. Тази гъвкавост ни спечели 
редица предимства и сме предпочитан парт- 
ньор при поръчковото изпълнение на умните 
системи.
   Такъв проект е изгражданата нова система за 
сигурност на Министерството на Външните 
работи на Саудитска Арабия в Нигерия, където 
клиента изяви желание логото да е отразено 
на всеки четец, заедно с характерна идикация

на светещите диоди (на снимката горе можете да видите предложението, което се спря 
клиента финално).
   По същият модел характерният производствен цикъл, на базата, на който работим, ни 
дава възможността да вложим всяко едно лого, според предпочитанията, както и 
специфична диодна индикация.

Уникален продукт – 
комбинация от четец и клавиатура 

   Заедно с този поръчков четец за обекта ни в 
Нигерия произведохме и доставихме специ- 
ална серия четец с интегрирана клавиатура с 
кръгово разположение около четящото 
устройство.
   Разработването на този уникален продукт 
като изпълнение и дизайн ни даде още една 
посока на развитие на четящи устройства с 
ингрирани клавиатури, които могат да се 
ползват както за контролиране на достъпа, 
така и за зоново разпределение на сигур- 
ността за отделните системи.


