Katowice 07.12.2020.
Do :

Partnerzy Handlowi firmy Delta.

Dotyczy: Wprowadzenie do sprzedaży gałki elektronicznej Delta GI20 i Delta GI20 FP
Szanowni Państwo !
Miło nam poinformować, że od 09.12.2020 wprowadzamy do sprzedaży gałkę elektroniczną Delta w
dwóch wersjach:

Gałka elektroniczna Delta GI20

Gałka elektroniczna Delta GI20 FP

Gałki elektroniczne Delta GI20: otwierane są za pomocą kodu cyfrowego, breloka zbliżeniowego oraz aplikacji w telefonie przez łącze Bluetooth, a wersja Delta GI20 FP jeszcze dodatkowo jest otwierana za pomocą skanowania odcisku linii papilarnych palca.
Gałki elektroniczne w wersji GI20 są przeznaczone do mieszkań i pomieszczeń biurowych wewnątrz i na
zewnątrz budynków (w drzwiach narażonych na czynniki atmosferyczne), a wersja GI20 FP z czytnikiem
linii papilarnych jest przeznaczona wyłącznie do drzwi zamontowanych wewnątrz budynków.
Urządzenia te można stosować wszędzie tam, gdzie nie chcemy nosić ze sobą klucza, a nie istnieje podwyższone zagrożenie włamaniem. Gałka nie steruje ryglami zamka. Do otwarcia i zamknięcia rygli zamka
nadal konieczne jest użycie klucza mechanicznego wkładki profilowej, gałka jedynie umożliwia cofanie
zapadki (języka) zamka głównego, tak jak dokonuje tego uchwyt klamki, ale po poprawnej identyfikacji
użytkownika oraz przekręceniu gałki. Ponadto, po zainstalowaniu gałki GI20 pozostaje również możliwość otwierania drzwi wyłącznie kluczem wkładki profilowej - tak jak w przypadku klasycznych gałek
sztywnych lub pochwytów - a więc bez użycia gałki elektronicznej.
Zamknięcie kluczem wkładki profilowej powoduje mechaniczne wysunięcie zasuwki (rygli zamka) co
uniemożliwia jakiekolwiek otwarcie drzwi bez użycia klucza wkładki profilowej. Gałki elektroniczne
DELTA GI20 oraz GI20 FP mogą być stosowane do każdego modelu drzwi DELTA do większości drzwi
innych producentów dostępnych na rynku bez konieczności wiercenia dodatkowego otworu na przewody
elektryczne, gdyż energia elektryczna transportowana jest na drugą stronę skrzydła drzwiowego za pomocą
izolowanych śrub, którymi skręcone są obie gałki.

Uwaga!!! Nie nałożenie tulejek izolacyjnych na śruby skręcające spowoduje zwarcie i uszkodzenie urządzenia oraz utratę gwarancji. Gałka elektroniczna Delta GI20 obsługiwana i programowana jest także
przez aplikację TTLOCK w smartfonie – do pobrania w wersji na System IOS oraz Android i jest także w
języku polskim. Dzięki aplikacji można zarządzać wieloma gałkami w domu lub firmie. Montaż gałki
elektronicznej Delta GI20 oraz podstawy jej obsługi i programowania jest dostępny w filmie instruktażowym na naszej stronie :
https://www.delta.net.pl/pliki-do-pobrania/instrukcje-obslugi-montazu,2,2,1280,55,1280
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z biurem handlowym naszej firmy pod numerem telefonu:
32 730-36-30.
Z poważaniem:
Andrzej Gawron
DELTA

