Zamek elektroniczny Sola RFID

Opis:
Zamek elektroniczny Sola RFID umożliwia bezpieczne i łatwe przechowywanie rzeczy. Aby
otworzyć drzwi wystarczy przycisnąć ikonkę kluczyka, przyłożyć kartę RFID (lub umieścić klucz), a
następnie przekręcając uchwyt otworzyć drzwi. Wszechstronność zamka, łatwość obsługi, solidna
metalowa konstrukcja, długa żywotność baterii oraz 5 lat gwarancji to cechy produktu, któremu
warto zaufać.
Cechy użytkowe:
Technologia RFID pozawala otwierać zamek za pomocą zaprogramowanej karty, klucza,
breloka, specjalnej naklejki z chipem, lub bransolety na nadgarstek.
Jest możliwość zaprogramowania zamka tak, aby odczytywał większość modeli już istniejących
karty RFID (na przykład karty pracownicze otwierające drzwi, jeżeli oba systemy można
zsynchronizować).
Modele dostępne w konstrukcji pionowej, poziomej, w konfiguracji lewo- i prawostronnej.
Montaż powierzchniowy ułatwiający wymianę zamka lub baterii.
Wykończenie ze szczotkowanego niklu gwarantuje wszechstronny i nowoczesny wygląd.
Zamek ma możliwość pracy w dwóch trybach:
* publicznym - do jednego zamka możemy przypisać kilku użytkowników,
* prywatnym - jeden użytkownik ma dostęp tylko do jednego zamka.
Wskaźniki wizualne i dźwiękowe ułatwiające obsługę.
Odporny na wilgoć i kurz (stopień ochrony IP55).
Łatwe kodowanie - odbywa się za pomocą specjalnego klucza programującego. Zajmuje około
1 minuty.
Możliwość zaprogramowania klucza master otwierającego wszystkie zamki w przypadku
zgubienia karty RFID lub klucza.
Zasilany przez 4 baterie AA, szacowana żywotność baterii to 3-5 lat.
Gwarancja producenta do 5 lat.
Zamek zgodny ze standardami: ISO 14443A; ISO 14443B; ISO 15693.
Wymiary:
wysokość: 133 mm
szerokość: 32 mm
głębokość: 13 mm (front)
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OZNACZENIE

KOD

WYMIARY w mm.

CENA
netto

Informacje dodatkowe

wys. x szer. x gł.

Zamek Digilock Sola
RFID

133 x 32 x 13 mm

332,-

Klucz
programujący

172,-

Klucz jest niezbędnym asortymentem
do prawidłowego funkcjonowania
zamka

Klucz master

118,-

Klucz jest niezbędnym
asortymentem do prawidłowego
funkcjonowania zamka

Karta RFID
użytkownika

16,-

Klucz
użytkownika

Dostępny za dodatkową opłatą

Brelok RFID

Dostępny za dodatkową opłatą

Opaska RFID

Dostępna za dodatkową opłatą
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