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RFID-lås

FÖRDELAR

RFID-låset lämpar sig särskilt för platser med ett stort antal användare och hög omsättning, såsom läroinrättningar, sjukhus, spa och kontor. Låsen är
batteridrivna och nyckeln är ett fjärrläsbart RFID-kort. Låsen låter dig också använda ett befintligt passerkort vilket innebär att inga nya nyckelkort behövs. 
RFID-nyckeln finns också som armband eller taggar.

Enkelt att använda
Man låser och öppnar låsen enkelt med nyckelkortet som alltid finns hos användaren. På så sätt uppstår inga 
problem om användaren skulle glömma med vilken kod som låset är låst. Detta minskar behovet av att be 
personalen komma och öppna lås

Ingen mekanisk nyckel 
Det finns inget behov av att beställa nya nycklar eller lås för att ersätta borttappade nycklar, vilket ger betydan-
de sänkningar av underhållskostnader. 

Effektiv användning av skåp 
Tack vare tidsinställningsfunktionerna kan låsen öppnas automatiskt och ingen kan reservera skåpet längre än 
tillåtet. Skåp som låsts oavsiktligt efter användning kommer också att göras tillgängliga för kunderna.

Kan monteras på befintliga dörrar 
Låsen kan enkelt monteras på samma plats som de gamla mekaniska låsen, vilket gör att skåpen kan uppgra-
deras för att möta dagens krav utan att man behöver byta ut skåp eller dörrar. Kontrollera överensstämmelse 
med vår försäljning. 

Verksamhetsprincip kan bytas 
Låset kan enkelt programmeras till antingen privat eller allmänt läge. Det allmänna läget används på platser där 
kunden kan välja ett av de tillgängliga skåpen, och efter användning frigörs det till nästa kund. Privat läge används 
på platser där varje användare har sitt eget personliga skåp. 

Utnyttjande av befintlig användarinformation 
Man kan importera personuppgifter från andra programvaror till systemet, och då räcker det att endast 
upprätthålla ett användardataregister.

Loggfunktioner 
Du kan läsa händelser från låsen med hjälp av programvaran som kan fås som tillbehör. Där kan du se med 
vilken nyckel och när låset stängdes och låstes upp.
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Digilock

Cue - RFID 

Sola - RFID

Axis - RFID

De viktigaste egenskaperna:  
 • Touch RFID 
 • Öppningssida kan väljas 
 • Två funktionsprinciper: allmän/privat 
 • IP55 
 • Hantering med elektronisk huvudnyckel 
 • Färger: borstad nickel 
 • Batteritid 3–5 år (Batteri: 4 x AA) 
 • Garanti 1 år 
 • Enkelt att installera

De viktigaste egenskaperna:  
 • Touch RFID 
 • Vertikal eller horisontell modell 
 • Öppningssida kan väljas 
 • Två funktionsprinciper: allmän/privat 
 • IP55 
 • Hantering med elektronisk huvudnyckel 
 • Färger: borstad nickel 
 • Batteritid 3–5 år (Batteri 4 x AA) 
 • Garanti 1 år 
 • Enkelt att installera

De viktigaste egenskaperna:   
 • Touch RFID 
 • Öppningssida kan väljas 
 • Två funktionsprinciper: allmän/privat 
 • IP55 
 • Tidsinställningsalternativ, klockslag (tillbehör) 
 • Två modeller: med eller utan draghandtag 
 • Hantering med elektronisk huvudnyckel 
 • Färg: svart (standard) eller borstad nickel 
 • Batteritid 3–5 år (Batteri 4 x AA) 
 • Garanti 1 år 
 • Enkelt att installera
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Elektroniset Numerokoodilukot

Versa - Standard/Mini – RFID 

Safe-O-Tronic LS300 

Tillbehör

De viktigaste egenskaperna:  
 • Touch RFID 
 • Vertikal-, horisontell och försänkt modell 
 • Öppningssida kan väljas 
 • Två funktionsprinciper: allmän/privat 
 • IP55 
 • Hantering med elektronisk huvudnyckel 
 • Färg: borstad nickel (standard), svart  
 • Heltäckande tidsinställningsalternativ, veckokalender, klockslag (tillbehör) 
 • Batteritid 3–5 år (Batteri 4 x AA) 
 • Garanti 1 år 
 • Enkelt att installera

De viktigaste egenskaperna:  
 • Vertikal och horisontell modell 
 • Öppningssida kan väljas 
 • Två funktionsprinciper: allmän/privat 
 • IP43 
 • Färg: svart 
 • Heltäckande tidsinställningsalternativ, veckokalender, klockslag (tillbehör) 
 • Batteritid 3 år 
 • Garanti 1 år 
 • Enkelt att installera

Tillbehör – administrationsapp 
Appen gör det enkelt att hantera användardata (lägga till/ta bort användare, redigera behörigheter) och lägga till 
nya huvudnycklar. 

Med appen kan man ändra låsets tidsinställningsalternativ, såsom automatisk upplåsning efter önskat antal 
timmar efter låsning eller upplåsning av låset vid en viss tid och dag i veckan.

Administrationsapp 
Programmet gör det enkelt att hantera användardata, utnyttja låsets tidsinställningsalternativ och läsa händel-
seinformation om lås. 

Infoterminal 
Infoterminalen visar nyckelkortets funktionstid och skåpnummer. Funktionen är användbar på platser där använ-
dare lätt glömmer skåpets nummer, till exempel på spa.

Cybernet  
Cybernet möjliggör omvandling av systemet så att det fungerar nästan online. Cybespot-läsaren som ansluts till datorn 
ger rättigheter till nyckelkort, vilket gör det enkelt att exempelvis inaktivera ett nyckelkort som tappats bort.


