Door Handle Online
Sähköinen lukkomekanismi, jossa on RFID-lukija

•

Lukko avautuu tunnisteella, ovi avataan kahvalla

•

LED-valo näyttää tunnisteen hyväksymisen tai hylkäämisen

•

Yhteensopiva useiden eurooppalaisten lukkostandardien kanssa

•

Nopea asennus, helppo laajentaa vanhaa asennusta

•

Voidaan asentaa sekä vasen- että oikeakätisenä

•

Lukee useita korttiteknologioita, kuten LEGIC®, MIFARE® ja MIFARE® DESFire

•

Liittyy järjestelmään Wiegand-liitännän ja langattoman online-hubin kautta

•

Sopii puisiin, teräksisiin ja alumiinisiin oviin, kuten myös kapeisiin ovenkarmeihin, joiden upotussyvyys on yli 20 mm.

•

Paristo voidaan vaihtaa nopeasti purkamatta rakennetta

Product features and benefits

Door Handle Onlinen voi asentaa kaikkiin yleisiin ovityyppeihin, puu-, teräs- tai alumiinikarmiin, myös kapeisiin, yli 20 mm:n paksuisiin
ovenkarmeihin. Door Handle Online sopii siten sekä uusiin että vanhoihin asennuskohteisiin. Tyylikkäästi muotoiltu laite sopii kaikkiin
asennusympäristöihin. Door Handle Online lukee useita tunnistetyyppejä.
Door Handle Online lähettää tunnisteen tiedot langattomasti online-hubiin, joka välittää datan Wiegand-yhteydellä järjestelmään.
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Tekniset tiedot
Kahva
Toimintataajuus

13,56 Mhz

Jännite

3V

Virtalähde

1 x CR123A

Luettavat RFID-sirut

Mifare® Classic, Mifare® DESFire, Legic® Prime, Legic® Advant

Ovenavausten lukumäärä

165 000 kertaa (lämpötila 20 °C)

Pariston kesto

150 000:een toimintakertaan saakka MIFARE® -teknologialla, tai 9,8 vuotta

Mitat (hxwxd)

55 mm x 140 mm x 76 mm
Kotelon seinämän paksuus 2 mm

Materiaali

Iskunkestävä ruostumaton teräs

Väri

Mattaharjattu teräs

Suojausluokka

Sisätiloihin tarkoitettu versio: IP40
Ulkotiloihin tarkoitettu versio: IP66

Sallittu suhteellinen ilmankosteus

95%:n saakka

Asiakaskohtaiset versiot

Saatavana erikseen

Käyttölämpötila-alue (kahva)

+5 - +55 °C (sisätiloihin tarkoitettu versio)
-20 - +65 °C (ulkotiloihin tarkoitettu versio)

Käyttölämpötila-alue (online-hub)

-20 - +65 °C

Varastointilämpötila-alue

-40 °C...+65 °C

LED

2-värinen LED (punainen ja vihreä)

Äänimerkki

On

Muuta

Yhteensopiva eurooppalaisten lukkostandardien, ASSA LC200 -standardin sekä Assa Abloy 4190:n kanssa. Sopii kaikkiin oviin, joiden paksuus on 30-110 mm.

Hubi
Virtalähde

8-12 VDC

Virrankulutus

0,08 W valmiustilassa

Antenni

868 MHz

Mitat

65 mm x 50 mm x 37 mm seinäkiinnityksellä, 60 x 25 x 42 mm DIN-kiskolla

Materiaali

Muovi

Väri

Harmaa, musta

Suojausluokka

Tarkoitettu sisätiloihin

Asennus

Ruuveilla tai DIN-kiskolla

Käyttölämpötila-alue

-20 °C...+65 °C

Varastointilämpötila-alue

-40 °C...+65 °C

Wiegand

Konfiguroitavissa

Idesco Oy reserves the right to revise this publication and to make changes to its content as well as the right to change or discontinue these products, at any time, without obligation
to notify any person or entity of such revisions or changes. All trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. 28.8.2019. C00769F v.1.03.
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