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Standardowe okucia

                   

Opis produktu

Decyzja o udzieleniu dostępu wydawana jest przez okucie Aperio® na podstawie danych

zapisanych na karcie za pomocą specjalnego czytnika (aktualizatora) systemu KD

Kompatybilny ze wszystkimi zamkami wpuszczanymi w standardzie DIN, odpowiedni dla

zamków do drzwi oraz ścianek całoszklanych

Podstawowa elektronika (czytnik zbliżeniowy + radio) na zewnątrz - bezpieczna elektronika

wewnątrz

Luźna klamka zewnętrzna - klamka wewnętrzna zasprzęglona na stałe (swobodne wyjście)

Możliwość przechowywania w pamięci 10 kart awaryjnych (używanych wyłącznie w

przypadku utraty komunikacji z hub'em)

Diody LED do wizualizacji stanu

Akcesoria

 Aplikacją programująca

 Bateria

 Zapasowy komplet trzpieni do okucia

 Opcjonalna płyta kryjąca - na pokrycie istniejących otworów

                   

Rozsah dodávky

1 okucie z baterią (litowa CR123A) oraz instrukcją instalacji

Z lub bez hub'a komunikacyjnego

Śruby, szablon montażowy oraz urządzenie do wpuszczenia kabla

Dane techniczne - Standardowe okucia

Aprobaty (CERTYFIKACJA=)  CE 

Wymiary  312 x 41 x 10/20 mm (H x W x D) 

Wersje (WERSJA=)  Podstawowa = drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne do

stopnia 2 – EN1906 

Wersje klamek (KLAMKA=)  Kształt-L, kształt-U 

Wykończenie okucia

(WYKOŃCZENIE=)

 Stal nierdzewna szczotkowana (ST) 

Rozstaw / Trzpień (ROZSTAW=)  Rozstaw 72 mm, 92 mm; Trzpień 8 mm, 9 mm, 10 mm 

Grubość drzwi (GRUBOŚĆ DRZWI=)  Grubość drzwi od 40 do 100 mm, w 10 mm odstępach 

Backset  > 40 mm 

Bateria  1 x Litowa CR123A 

Żywotność baterii  > 40,000 cykli (max. 3 lata) 

Standard radiowy  IEEE 802.15.4 (2.4 GHz) 

Szyfrowanie (komunikacja radiowa)  128 bitów AES 

Klasa zabezpieczeń  IP 52 

Zakres temperatur pracy  od 0°C do 60°C 

Wilgotność  < 85% (bez kondensacji) 

Status  diody LED (czerwona/zielona/pomarańczowa) 

Czytnik zbliżeniowy  MIFARE™ classic; MIFARE™ DESFire™ EV1 

Odczyt zbliżeniowy RFID  UID / Sektor / Block / Application / File 

Zasięg  < 4 cm 

SOAA  MIFARE DESFire 
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