LOCKR-CYL MIF-83AM
MESSING FG-KL.3
Artikelnummer: 20181020, E-nummer: 7340029311507

Elektronisk sylinder

DEN PERFEKSJONERTE DØRÅPNEREN
Sylinderen er den trygge og praktiske løsningen til dine låser, og den passer til alle typer dører. Siden sylinderen er
administrert av adgangskontrollsystemet, er det selvfølgelig mulig å styre tilgangene for hvem som har rettighet til å
komme inn, og til hvilke tider. Det eneste brukeren trenger å gjøre er å lese inn sitt kort/ tag med sine adgangsrettigheter
fra en initieringsleser. Det er også mulig å distribuere midlertidige tilganger, og mistes et kort/tag, er det enkelt å sperre
dette i systemet. Glem nøkkelknippet helt og kom inn overalt med samme kort/tag. Enkelt og greit.
HVOR KAN DEN BRUKES?
Det finnes knapt noen dører hvor sylinderen ikke passer. Den er ideell for kontordører, dører til tekniske rom, samt også
sikkerhetsdører, oppbevaringsrom, skap og leilighetsdører, eller hvorfor ikke på våpenskap og medisinskap. Den passer
på alle dører med en rund sylinder og den gjør ingen inngrep på døren, ettersom du kan bruke din eksisterende låskasse.
Avhengig av låskassen og bruksområde er det mulig å velge mellom bevisst låsing og selvlåsing.
SIKKER OG SMIDIG
Sylinderen er både enkel å installere, administrere og bruke. Enheten er en offline leser som ikke krever noen ledninger
da den drives av to CR2 batterier. Batterilevetiden er tre år, og da har vi beregnet at sylinderen blir brukt 10 ganger om
dagen i løpet av disse tre årene. Batteribytte gjøres enkelt fra utsiden av døren, og sylinderen varsler med blink når det er
på tide å bytte. Adgangskontrollsystemet indikerer også når det er på tide å bytte batterier, og selvfølgelig er det da også
mulig å distribuere batterivarselet til den berørte personen via e-post, som da vet at det er på tide å bytte batteri.Vi har
utviklet et enkelt og fleksibelt produkt uten å gå på kompromiss med sikkerheten.
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Utførelse:

Rund sylinderring i messing

Systemkrav R-CARD M5:

Versjon 5.47.x eller nyere

Levetid batterier:

Opp til 3 år ved normal bruk

Matespenning:

6V 2*CR2 Batterier må oppfylle IEC-60086-4

Vekt:

460g + (shims 32,5g)

Temperaturområde:

-25 til +65 °C

Kapslingsklasse:

IP 67

IK-klasse:

IK 08

Leseteknikk:

Desfire EV2, Mifare Classic

Senderfrekvens:

13,56 MHz

Leseavstand:

2-4 cm avhengig av transponder

Avlesing som støttes:

Desfire EV2 RCO RAID, Mifare serie- og sektorlesing

FG-godkjenning:

Låsklasse 3
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