KILKA SŁÓW O NAS
Firma Skalmex powstała w 1988 roku i działa w branży nowoczesnych rozwiązań elektroniczno-informatycznych dla
przedsiębiorstw. Mamy bogate, wieloletnie doświadczenie
w pracy nad systemami identyfikacji bezstykowej ułatwiającymi zarządzanie firmą. Podstawowy profil naszej działalności stanowią inteligentne systemy: Rejestracji Czasu Pracy i
Kontroli Dostępu. Jesteśmy producentem oprogramowania
i elektroniki.

Stawiamy na dynamiczny rozwój i kreatywność.
Podejmujemy wyzwania.

Firma SKALMEX produkuje wszystkie urządzenia we własnej, nowoczesnej hali produkcyjnej.
Uzyskana norma ISO 9001:2008 gwarantuje Państwu produkty najwyższej jakości.
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REJESTRATORY CZASU PRACY
Wymiary:

SR100
Jest podstawowym urządzeniem systemu rejestracji czasu
pracy. Jego zadaniem jest zarządzanie odczytem identyfikatorów zbliżeniowych ( kart, breloków ). Zawiera dwa osobne czytniki – wejście/wyjście, co minimalizuje ryzyko popełnienia błędu przez pracownika zbliżającego identyfikator.
Posiada także przycisk aktywujący rejestrację wejść/wyjść
służbowych. Czytelny wyświetlacz wskazuje bieżący czas
systemowy oraz datę.

Podstawowe parametry techniczne:
- komunikacja: Ethernet 10/100Mbps lub RS-485 (9600bps)
- zasilanie: 10 … 16 VDC
- maksymalny pobór prądu: 500mA przy 12V
(bez czytników zewnętrznych)
- obciążalność przekaźników: 1 A przy 24VDC
- możliwość podłączenia dwóch różnych czytników
Wieganda
- zakres temp. pracy: -20 … +50 °C
- wymiary obudowy: 200×270×48 [mm]
- kolor obudowy: biały (RAL 9002) lub ciemnoszary
(NCS 7502-B)
- płyta czołowa - kolor ciemnoszary
- wyświetlacz SR100: siedmiosegmentowy o wysokości
znaków zegara 35mm, daty 20mm
- montaż na ścianie - przepusty kablowe oraz otwory
montażowe ukryte wewnątrz obudowy
- masa: 650g
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SR100
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SR110
Rejestrator jest podstawowym urządzeniem systemu rejestracji czasu
pracy. Jego zadaniem jest zarządzanie odczytem identyfikatorów zbliżeniowych ( kart, breloków ). Zawiera dwa osobne czytniki – wejście/
wyjście, co minimalizuje ryzyko popełnienia błędu przez pracownika
zbliżającego identyfikator. Posiada także przycisk aktywujący rejestrację
wejść/wyjść służbowych oraz cztery w pełni definiowalne/programowalne przyciski funkcyjne.

Podstawowe parametry techniczne:

SR110

05

- komunikacja: Ethernet 10/100Mbps
lub RS-485 (9600bps)
- zasilanie: 10 … 16 VDC
- maksymalny pobór prądu: 500mA przy 12V
(bez czytników zewnętrznych)
- obciążalność przekaźników: 1 A przy 24VDC
- możliwość podłączenia dwóch różnych
czytników Wieganda
- możliwość podpięcia czytnika kodów
kreskowych
- zakres temp. pracy: -20 … +50 °C
- wymiary obudowy: 200×270×48 [mm]
- kolor obudowy: biały (RAL 9002)
lub ciemnoszary (NCS 7502-B)
- płyta czołowa - kolor ciemnoszary
- wyświetlacz SR110: LCD białe litery,
podświetlanie niebieskie, 240x128
punktów, 40x16 znaków
- montaż na ścianie - przepusty kablowe
oraz otwory montażowe ukryte wewnątrz
obudowy
- masa: 650g
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Podstawowe parametry techniczne:

SR200
Rejestrator SR200 to najnowszy model wśród naszych produktów. Rejestrator jest podstawowym urządzeniem systemu rejestracji czasu pracy. Jego zadaniem jest zarządzanie
odczytem identyfikatorów zbliżeniowych ( kart, breloków ).
Charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem i szerokim wachlarzem możliwości konfiguracyjnych. Przyciski funkcyjne
jak w smartfonie - na kolorowym, pojemnościowym ekranie
dotykowym.

SR200

-

Dotykowy wyświetlacz LCD 7’
Zasilanie 12V 2A
2 wyjścia przekaźniki
4 wejścia NO
Możliwość pracy w systemie kontroli dostępu
Współpraca z systemem alarmowym
Mozliwośc podłączania 2 różnych czytników
Wieganda
- Domyślnie z mifare lub hitag2/unique
- Komunikacja po interfejsie Ethernet
- Wejście USB (możliwośc podpięcia
zewnętrznej klawiatury, pendrive)
- Interfejs web do prostej konfiguracji

Wymiary:
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Właściwości SK50

KONTROLERY
Zadaniem kontrolera jest sterowanie i zarządzanie odczytem kart zbliżeniowych (identyfikatorów) z czytników oraz podejmowanie
decyzji o udzieleniu lub odmowie dostępu.
Kontroler rejestruje zdarzenia: uprawnionego wejścia, próby wejścia nieuprawnionego,
wykrytego włamania. Kontroler może być
również wykorzystany do sterowania wieloma urządzeniami m.in. elektrozaczepami,
zworami elektromagnetycznymi, szlabanami, kołowrotami, dystrybutorami paliw, liniami produkcyjnymi, maszynami.

- 2 tryby pracy:
offline (nie wymaga stałego podłączenia do serwera)
online (współpraca z serwerem na bieżąco)
- magistrala systemowa wykorzystująca standard Ethernet
- wbudowana pamięć nieulotna użytkowników i zdarzeń
- obsługa 4 czytników komunikujących się w standardzie Wiegand,
a także czytników z protokołem OSDP
- 16 uniwersalnych wejść (zwieranych)
- 8 przekaźników małej mocy z wyjściami NO, NC
- 8 przekaźników dużej mocy z wyjściami zwierającymi
- wbudowane szablony konfiguracji dla wielu aplikacji: przejścia
jednostronne, dwustronne, śluza bramka z kołowrotami, windy
- współpraca z systemami alarmowymi i p.poż.
- dostępne interfejsy RS485, CAN do współpracy z urządzeniami
zewnętrznymi podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego
- konfiguracja z poziomu komputera lub strony WWW
- zdalna aktualizacja oprogramowania sterującego (firmware)

SK30

Wymiary:

SK50

- wbudowany zasilacz buforowy z kontrolą stanu akumulatora

Właściwości SK30
- praca offline (nie wymaga stałego
podłączenia do serwera)
- obsługa 2 czytników komunikujących
się w standardzie Wiegand
- akustyczna i wizualna sygnalizacja stanu (wg możliwości czytnika)
- obsługa przycisków wejścia/wyjścia służbowego
- obsługa 2 bramek (czytnik + czujnik drzwi
+ przekaźnik) mogących pracować
niezależnie (np. w kołowrocie) lub współdziałać
(np. przy obsłudze dwukierunkowych drzwi)
- pamięć min. 5000 zdarzeń, min. 5000
pracowników, 100 grup uprawnień
- podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego
- komunikacja z serwerem poprzez sieć
Ethernet lub magistralę RS-485
- sterowanie zegarami RCP i dodatkowymi przekaźnikami
- konfiguracja z poziomu programu komputerowego
- złącze dla czujników antysabotażowych
- pełne wyprowadzenia przekaźników (NO,NC), z możliwością
podłączenia do nich zasilania kontrolera lub zewnętrznego
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Kontrolery współpracują z większością
dostępnych na rynku czytników, są niezależne od wykorzystywanego przez
nie standardu identyfikatorów.

Wymiary:
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CZYTNIKI KART ZBLIŻENIOWYCH
Czytniki SCU100/SCU200/210
Czytniki są podstawowymi urządzeniami systemu Kontroli Dostępu
i Rejestracji Czasu Pracy. Ich zadanie polega na odczycie identyfikatorów ( kart, breloków, zegarków ) i ścisłej współpracy z kontrolerem.
Korzystają z nich wszyscy użytkownicy i dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby czytniki naszej produkcji były niezawodne, trwałe
i proste w obsłudze.

W nowej wersji elektroniki czytników wprowadzono dodatkowe sterowanie odczytem (włączanie anteny). Funkcjonalność
ta umożliwia niezakłóconą pracę 2 czytników zamontowanych blisko siebie.

SCU140/240

SCU200

Właściwości
- Częstotliwość pracy: 125kHz
- Typy identyfikatorów m.in. karty, breloki,
zegarki
- Zasięg czytania: 10 cm dla kart ISO
- Czas odczytu: poniżej 0,5s
- Interfejsy komunikacyjne: Wiegand 66
- Dane wyjściowe: numer seryjny
lub zapisane informacje personalizujące
- Dodatkowe wejścia sterujące sygnalizacją
odczytu
- Sygnalizacja odczytu identyfikatora:
akustyczna (buzzer) i optyczna
(czerwona i zielona LED)
- Podłączenie przewodów sygnałowych
i zasilania wewnątrz czytnika
- Zasilanie: 12 VDC
- Pobór prądu: maksymalnie 150 mA
- Zakres temperatur pracy: -20 … +60 °C
- Kolor obudowy: czarny
- Stopień ochrony: IP40
- Wymiary (w×s×g): 102×48×21 mm
- Masa: 100g
- Montaż bezpośrednio do ściany

SCU210
- wyjście przekaźnikowe
- programowalny kolor diod
- możliwość pracy autonomicznej
- możliwość pracy z kartą master

Wymiary:
Nasze czytniki obsługują wiele typów
kart oraz interfejsów komunikacyjnych, przez co mogą współdziałać z
najpopularniejszymi systemami na
rynku.
Obsługiwane typy identyfikatorów:
Hitag2, Unique, Mifare, Mifare Desfire,
Mifare Plus, Indala
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Czytnik prersonalizacyjny ST2
Czytnik ST2 wraz z oprogramowaniem Skalfi.net stanowi uzupełnienie systemu rejestracji
czasu pracy RCP i kontroli dostępu KD. Służy do przyporządkowania karty (breloka, zegarka) do pracownika. Dodatkowo czytnik ST2 może być wykorzystany do logowania do
programu. Może także służyć autoryzacji operacji wykonywanych przez oprogramowanie
jako wspomaganie lub zastąpienie hasła dostępu.

ST2 (HITAG2, UNIQUE)

ST3 (MIFARE)

Czytnik prersonalizacyjny ST2/ST3
- tryb automatyczny – natychmiastowe przesłanie danych
z transponderów protokołem ASCII
- tryb pełny – odczyt i zapis transponderów z poziomu aplikacji
systemu SKALFI.NET
- dioda LED sygnalizująca stan czytnika
- konfiguracja z poziomu programu komputerowego
- komunikacja poprzez interfejs USB
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SCP-03
Centrala SCP-03 systemu oddymiania
oraz sterowania bramą lub śluzą zaliczana jest do urządzeń I klasy ochronności.
Oznacza to, że należy jej używać tylko
w przypadku zastosowania dodatkowej
ochrony przeciwpożarowej. Mogą to
być przyłączenia do zacisku ochronnego urządzenia, przewodu ochronnego
( PE ) lub przewodu ochronno –

Zadaniem sterującej Centrali SCP-03 jest:

SKD30

- sygnalizowanie pożaru wykrytego przez
czujniki, ręczne ostrzegacze pożarowe
ręczne przyciski oddymiania
oraz zewnętrzne sygnały alarmowe
- sterowanie urządzeniami
przeciwpożarowymi (klapy oddymiające,
bramy lub śluzy przeciwpożarowe)
- przekazywanie komunikatu o pożarze
do zewnętrznych systemów alarmowych

Zestaw SKD30v3 znacząco ułatwia instalację systemu kontroli dostępu dzięki
zintegrowaniu w jednej funkcjonalnej obudowie zasilacza buforowego, kontrolera SK30 oraz akumulatora.

SKD30

neutralnego ( PEN ).

SCP-03

Wymiary:

Wymiary:

Oferta produktowa naszej firmy wzbogaciła się ostatnio o
nowy zasilacz z kontrolerem,
zamknięty w poręcznej, metalowej obudowie.
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Spliter Wiegand SP05

Zegary pracownicze SZ10/SZ25

SP05

Zegar pracowniczy jest pomocniczym me-

Spliter SP-05 to urządzenie pozwalające na roz-

chanizmem systemu rejestracji czasu pracy.

dzielenie sygnału z wejścia na dwa wyjścia, dzię-

Wskazuje bieżący czas systemowy ( wspólny

ki zastosowaniu optoizolacji sygnału oraz gal-

dla wszystkich urządzeń w systemie ), według

wanicznej izolacji zasilania. Dzięki tej metodzie

którego rozliczany jest czas pracy. Zegar, oprócz

urządzenia wyjściowe mogą być zasilane z całkowicie niezależnych linii zasilających.

swojego podstawowego zadania, może także

Dodatkowo Spliter SP-05 rozdziela sygnał Wie-

mując np. o przerwie socjalnej, końcu zmia-

sterować sygnalizatorami akustycznymi, inforny czy dnia pracy. Prosty montaż pozwala na

gand i posiada możliwości konfiguracji, które

umieszczenie zegara w dowolnym miejscu,

obejmują:

np. w hali produkcyjnej, szatni, stołówce.

- możliwość ustawienia wspólnego zasilania
urządzenia wejściowego z dowolnym
urządzeniem wyjściowym, lub obydwoma

SZ10/SZ25

jednocześnie.
- włączenie podciągu linii wejściowej sygnału
do zasilania 12V
- włączanie niezależnego podciągu linii
do zasilania 12V dla każdego z wyjść

Wymiary:
(podciągi linii WE/WY w zależności od
konfiguracji sposobu zasilania mogą być
galwanicznie odizolowanymi napięciami)

Wymiary:
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W modelu SZ10 wyświetlane cyfry mają
wysokość 10cm, natomiast w modelu SZ25
25cm.
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BRAMKI OBROTOWE

SBR110E

SBR120E

Bramki Obrotowe
Bramka obrotowa ( kołowrót ) jest mechanizmem automatycznym, służącym do kierowania i kontroli ruchu osobowego. Aby dostać się
na obszar chroniony, należy otworzyć bramkę
wykorzystując system identyfikacji.
Proces ten umożliwia wbudowany rejestrator,

Konstrukcja bramki pozwala na jednorazowe

który działa w oparciu o czytniki kart zbliżenio-

przejście tylko jednej osoby. Do szczególnych

wych. Rejestrator ściśle współpracuje z opro-

rodzajów rejestracji (wejście/wyjście służbowe,

gramowaniem Skalfi.net integrując funkcjo-

wyjście na przerwę itp.) można używać także

nalność kontroli dostępu KD i rejestracji czasu

przycisków funkcyjnych. Przy każdym wejściu/

pracy RCP.

wyjściu użytkownik skontroluje czas na wbudowanym zegarze.
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OPROGRAMOWANIE
Skalfi.net to stworzona przez nas platforma programowa wspomagająca zarządzanie czasem (Rejestracja
Czasu Pracy) oraz bezpieczeństwem (Kontrola Dostępu) w Przedsiębiorstwie składająca się z dedykowanych modułów. Struktura modułowa pozwala na idealne dopasowanie się do potrzeb i wymagań Klienta,
gdzie każdy z modułów zabezpiecza konkretne procesy i pozwala na spersonalizowane połączenie dowolnych elementów systemu. Przy tworzeniu Skalfi.net postawiliśmy na pełne bezpieczeństwo i skalowalność
bazy danych, dlatego też wykorzystujemy bazę danych Microsoft SQL. Nasze oprogramowanie działa w
architekturze Klient- Serwer oraz w architekturze trójwarstwowej (web).

Kontrola Dostępu zapewnia bezpieczeństwo w Przedsiębiorstwie. Nasze oprogramowanie KD spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i pozwala na pełną kontrolę nad zabezpieczanym terenem.
Każda z osób przebywających na terenie Firmy może poruszać się w niej tylko przy pomocy spersonalizowanego identyfikatora. Oferowane przez nas oprogramowanie pozwala na tworzenie schematów
bezpieczeństwa dla pomieszczeń, grup pomieszczeń, stref, budynków, obszarów itp. w zależności od
Rejestracja Czasu Pracy to moduł wspomagający zarządzanie personelem i czasem pracy. Pozwala na

preferowanych potrzeb. Oprócz tego każdy z pracowników może posiadać dostęp do pomieszczeń

tworzenie kalendarzy czasu pracy, harmonogramów pracy, a poprzez dane pochodzące z rejestratorów

przypisany indywidualnie, poprzez grupę uprawnień lub kartę VIP. Każde z uprawnień możemy nadać

czasu pracy lub czytników kart zbliżeniowych umożliwia interpretację i weryfikację czasu pracy. Ogrom-

na określony czas lub bezterminowo. Oprogramowanie pozwala na stworzenie wizualizacji terenu lub

ne możliwości analityczne proponowanego przez nas rozwiązania wspierają zarządzanie na wszystkich

budynku z zaznaczonymi zabezpieczonymi obszarami, co pozwala w łatwy sposób na sprawdzenie ile

szczeblach od Członków Zarządu do brygadzisty/mistrza. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klien-

osób znajduje się w danej strefie chronionej, a po rozwinięciu listy możemy sprawdzić z imienia i na-

tów wbudowaliśmy do Skalfi.net narzędzia pozwalające na samodzielne wydobywanie z bazy danych

zwiska kto znajduje się w danym pomieszczeniu, obszarze czy strefie. Wbudowany monitor systemu na

potrzebnych informacji oraz tworzenie raportów i analiz, których nie ma w standardowej wersji oprogra-

bieżąco sprawdza wszystkie urządzenia Kontroli Dostępu jakie zostały do niego włączone i informuje

mowania. W połączeniu z dodatkowym modułem Infomat i/lub WWW możemy oddać w ręce pracow-

o każdej nieprawidłowości. UWAGA połączenie oprogramowania KD z RCP pozwala na dziedziczenie

ników możliwość samodzielnego wypełniania i wysyłania wniosków urlopowych, ich zatwierdzanie przez

uprawnień z RCP. Oznacza to, że pracownik zostanie wpuszczony na teren zakładu czy do strefy chro-

osoby nadrzędne oraz sprawdzenie czy wniosek został zaakceptowany. To usprawnia przepływ informacji,

nionej tylko i wyłącznie w czasie zaplanowanego czasu pracy.

zmniejsza obciążenie pracą w dziale kadrowym i zmniejsza ilość papierowych wniosków przy jednoczesnej pełnej kontroli nad Pracownikiem.
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Moduł WWW - to moduł pozwalający na dostęp do
zasobów bazy danych poprzez przeglądarkę zgodnie z
nadanymi uprawnieniami i wykonywanie czynności nie
wymagających korzystania z oprogramowania Skalfi.net
w wersji desktop. Pozwala na zdalne np.. Podczas wyjazdu służbowego sprawdzić dane w systemie RCP i KD.
Może też być stosowany w trybie wielozakładowym w
przypadku kiedy poszczególne zakłady są rozlokowane
w różnych miejscach kraju. Jednostka nadrzędna może
bezpośrednio poprzez strony www podglądać podstawowe raporty i drukować je jako stronę web.

Moduł Stopklatka to rozszerzenie służące do zintegrowania systemu rejestracji czasu pracy z kamerą IP. Moduł

Moduł Gość - jest modułem który usprawnia identyfikację i weryfikację Gości na terenie Firmy, bardzo często
wykorzystywany jest również do rozliczania prac Firm obcych wykonujących określone zadania na terenie Przed-

wysyła do kamery komendę wykonania zdjęcia w momencie odbicia karty zbliżeniowej. Następnie zapisuje
je na serwerze i udostępnia jego podgląd u programie
RCPadmin.

Jan Kowalski

siębiorstwa

Moduł Klucze - ewidencjonuje pobierane klucze oraz
wspomaga nadzór nad uprawnieniami do pobierania

Jan Kowalski

kluczy przez pracowników.

Moduł Ruletka - moduł rozbudowujący możliwości Skali.net RCP o funkcję losowego wybierania pracownika do
kontroli osobistej, kontroli trzeźwości itp. Automatyczny
charakter tej czynności eliminuje czynnik ludzki i zapobiega nadużyciom.

23

24

Moduł Strażnik - to oprogramowanie które pozwala

Moduł Samochody Służbowe - instalowany jest na war-

strażnikowi na bieżąco śledzić stan bezpieczeństwa ob-

towni lub portierni, przy wjeździe/wyjeździe z parkingu

szaru objętego systemem KD, znajdują się tu informacje

Jan Kowalski

lub terenu firmy pozwala na ewidencjonowanie samo-

o każdym przejściu dokonanym przy pomocy identyfi-

chodów służbowych wjeżdżających i wyjeżdżających z

katora, próbach nieuprawnionego wejścia, wyłamaniu

terenu Firmy.

drzwi, zbyt długo otwartych drzwiach. Oprócz tego stale
monitoruje wszystkie urządzenia systemu KD pod kątem
ich sprawności oraz ciągłości komunikacji.

Moduł Infomat - oprogramowanie wpierające komunikację pomiędzy działem kadrowym a pracownikiem,
najczęściej w postaci infokiosku umieszczonego w ogólnodostępnym miejscu w Przedsiębiorstwie. Infomat pozwala pracownikowi przy pomocy indywidualnej karty
zbliżeniowej na sprawdzenie swojego czasu pracy lub zaplanowanego harmonogramu pracy. Moduł ten rozszerza też możliwości samego systemu RCP o automatyczne składanie wniosków urlopowych czy np. zamawianie
posiłków z Firmowej stołówki.

Moduł Samochody Obce instalowany jest na wartowni
lub portierni, przy wjeździe/wyjeździe z parkingu lub terenu firmy, gdzie przydzielony do obsługi modułu portier wydaje karty samochodom i naczepom. Moduł ten

Moduł Wykrywania i Identyfikacji Tablic Rejestracyjnych pozwala na wykrywanie tablic ze zdjęć. Zdjęcia są
przekazywane przez kamerę na ruch po protokole ftp.
Wszystkie wykrywane tablice zapisywane są w bazie SQL
wraz z czasem wykrycia. Dodatkowo przy wykryciu tablic
możemy otworzyć szlaban lub bramę. Do modułu dołączony jest program z interfejsem użytkownika, w którym definiujemy uprawnione tablice rejestracyjne samochodów, harmonogramy oraz czasy ważności wjazdów.
Program ten może wyświetlać aktualnie wykryte tablice,
nieuprawnione wjazdy oraz historię wykrytych i nieznanych tablic.

ewidencjonuje wjazdy samochodów dostawczych oraz
ich naczep
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