Belbled d.o.o.
Skalna ulica 1 8222 Otočec ob Krki
Davčna št.:
Telefon: 07/30-99-400, 051/635-689
E-mail: info@belbled.si
WWW: www.www.belbled.si

Datum: 18.11.2019

Pametna kljuka DIB003
Kategorija: Pametne kljuke
Dobavljivost: predvidena dobava 20.11.2019
Šifra: 55802

Cena: 75,99€

(slika je simbolična)

Garancija: 1 leto
Blagovna znamka: ELEMENT
Zaloga: Dobava 1-2 dni

Kratek opis
To ključavnica je narejena za dostop s pomočjo kartice. Zasnovana je za vse
vrste vrat, vključno s stanovanjskimi hišami, stanovanji, skladišči, letališči in
pisarniškimi zgradbami. Najprimernejša vrata s ključavnicami za zaklepanje
2-3 / 8 "ali 2-3 / 4". Programiranje kart je zelo enostavno in traja le nekaj
minut. Programiranje kartic poteka s ključavnico, dodatna oprema ni
potrebna. Ena kartica je lahko programirana na več ključavnic. Kartico lahko
tudi izbrišete iz ključavnic. Ena ključavnica se lahko programira za do 500
kartic. Deluje z večino frekvenčnih RFID kartic s frekvenco 125 kHz (kartice
se prodajajo ločeno). Ko se vrata zaprejo, se mehansko samodejno zaklene.
Od zunaj lahko obrnete ročaj, vendar bodo vrata zaklenjena. Edini način
odklepanja vrat od zunaj je ključ ali kartice. Od znotraj samo obrnite ročaj in
odklenite vrata. Deluje kot običajna ključavnica, noben ključ ali kartice niso
potrebne. Ko je mehanizem sklopke pametnega ščita odklenjen, se kljuka
prosto premika Široka izbira ID medijev: i-Button, DESFire, DESFire EV1,
Mifare, Mifare plus, Mifare Ultralight C, Inside Picopass, LEGIC Prime, LEGIC
Advant, HID iClass, SKIDATA. Na voljo tudi brezžična verzija za brezžičen
nadzor v realnem času. Detektor stanja vrat zazna nepooblaščene vstope
ali pozabljena odprta vrata (samo z brezžičnim pametnim ščitom) Ohišje in
ščit izdelana iz jekla. Dimenzije: 296mm x 98.5mm x 20mm. Primerna za
steklena vrata po standardu DIN 18101. Avtomatsko zaklepanje: pomožni
zapah aktivira in zaklene glavni zapah. Iz notranje strani je vedno možen
prost prehod (antipanik funkcija za izhod v sili) Unikatna konstrukcija ohišja
omogoča enostavno montaž Na voljo mehansko upravljanje v sili Visoko
varnost zagotavljajo visoko kvalitetne plošče, odporne na vrtanje.
Način odpiranja: Karica, žeton ali mehanski ključ
Delovna napetost: 6VDC
Statični tok: 20mA
Zmogljivost kartice: do 500 različnih kartic
Življenjska doba baterije: Dve leti
Programiranje glavne kartice in same uporabniške kartice, zelo enostavno
Alarm za nizko baterijo
Brušen nikelj, cinkova zlitina
Alarm, kadar je baterija nižja od 4,7 V DC
Primerna debelina vrat: 35 ~ 55 mm

