PRODUCTBLAD // SMARTINTEGO SMARTLOCKER AX

// EIGENSCHAPPEN
:: Snap-In-montage: eenvoudige montage en
installatie zonder boren. SmartLocker AX is
maximaal aanpasbaar. Het platform biedt voor
elke kastdeur de passende variant.
:: Quick-Click Montage: met ons Quick-Click-systeem
wordt de montage nog eenvoudiger en kunnen
extra bevestigingsgaten worden vermeden.
:: Schootinzetstukken: snelle en gemakkelijke
afstelling. Verschillende schootinzetstukken
maken een optimale uitlijning van het slot in de
lockerdeur mogelijk.
:: Sabotagecontact op deksel behuizing: een
manipulatiepoging kan in de LSM-software
worden weergegeven.
:: Noodstroomvoorziening via USB: mochten de
batterijen eens leeg raken, dan kan de SmartLocker
eenvoudig via een USB-aansluiting van stroom
worden voorzien en geopend.
:: Nooit meer last van een klemmende schoot: de
voorgespannen veer voorkomt dat de schoot
klemt wanneer de locker te vol is en er van
binnenuit voorwerpen tegen de deur drukken.
:: Optische en akoestische feedback: het openen of
sluiten van het slot wordt weergegeven door een
optisch en een akoestisch signaal.
:: Duurzaam: Max. 50.000 activeringen zonder
vervanging van batterijen.
:: Voordelige standaardbatterijen: 2 x AA mignoncel
1,5 V (alkaline).
:: Made in Germany. Voor ons héél vanzelfsprekend.

//  TECHNISCHE GEGEVENS

Openingsdiameter
in de locker/kast

19 mm (dubbele D-stansvorm)

Soort batterij

2 x AA mignoncel 1,5 V (alkaline)

Levensduur van batterijen

max. 50.000 activeringen of
max. 5 jaar stand-by

Afmetingen slot (b x h x d) 59 x 75 x 21 mm
Afmetingen (b x h x d)

41,3 x 75,3 x 20 mm

Temperatuurbereik

0°C tot +65°C

Afmetingen schoot
(b x h x d)

15 x 20 x 3 mm

Beschermingsklasse

IP40

Uitleesprocedure

:: Uitleesprocedure Wireless Online:
MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® /
EV1 / EV2 / EV3, UID (card serial number) volgens ISO 14443
(bijv. MIFARE®, Legic® Advant,
HID® SEOS)
:: Virtual Card Network (VCN):
MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® /
EV1 / EV2 / EV3
:: Bluetooth Low Energy (BLE)
in voorbereiding

Draadloos netwerk

Direct in netwerk opgenomen met
geïntegreerde LockNode (WO)

Signalering

Akoestisch (zoemer)
visueel (LED – groen/rood)

Offline opslag van
doorgangen

WO: tot 250, wanneer
sluitelement offline
VCN: max. 1.000

Tijdzonegroepen

Afhankelijk van systeemintegrator

Aantal media
dat per SmartHandle AX
beheerd kan worden

Afhankelijk van systeemintegrator

Bedrijfsmodii

Online: WirelessOnline (WO)
Offline: Virtual Card Network (VCN)
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// AFMETINGEN LOCKERSLOT
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// AFMETINGEN VAN DE LEESEENHEID
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Schootafstand: 5,9
Optioneel schootinzetstuk:
7,5 / 9,1 / 10,4
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Met de optionele schootinzetstukken
kan de positie van de schoot aan de
montagesituatie worden aangepast.
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//AFMETINGEN AFSTANDSPLAAT
voor aanpassing van de positie van de schoot
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Maximaal: 34,4 mm
Minimaal: 15 mm

Afmetingen in mm
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// A
 FMETINGEN VARIABELE AFSTANDSPLAAT
verdraaibeveiliging ter ondersteuning tegen de
deursponning bij metalen deuren
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