Bezdrôtové ovládanie

Prístup aj z telefónu

číslicová zámková vložka od dormakaby

Výhody na prvý pohľad
Rýchla inštalácia

uľahčuje prístup

Rýchla a jednoduchá modernizácia
z mechaniky na elektroniku

Novátorská a prívetivá
Čislicová vložka vám
umožňuje kontrolovať prístup do
správnych oblastí v správny čas.
Spolu s vysoko kvalitným a
moderným vzhľadom vám
digitálna vložka ponúka vysokú
úroveň bezpečnosti a
prispôsobiteľnosti.

Rôznorodé možnosti využitia
Číslicovú zámkovú vložku vo
všeobecnosti môžete
použiť pre akékoľvek vnútorné či
vonkajšie dvere chránené pred
poveternostnými vplyvmi.
Elektronika funguje spoľahlivo aj
pri extrémne nízkych teplotách.

Novátorský, vysokokvalitný vzhľad
Oceňovaný tvar gombíka ponúka
dokonalý dotyk

Široký sortiment

Ovládate ju jednoducho:
priložením svojej karty,
kľúčenky alebo kľúča s RFID čipom
k vonkajšiemu gombíku – podsvietený
krúžok bude blikať na zeleno a
môžete vstúpiť. Okrem toho môžete
preniesť prístupové práva na
telefóny a použiť ich takisto ako

Okrem štandardnej verzie
obojstrannýchvložiek obsahuje
náš sortiment aj jednostranné
a-protipanikové vložky. Tie je možné
kombinovať s rôznymi voliteľnými
možnosťami.

Bezproblémová integrácia
Funguje vo všetkých systémových
riešeniach dormakaby

prístupové médium pri dverách.
Číslicová vložka je súčasťou našej
samostatnej skupiny výrobkov –
dormakaba evolo. To znamená, že nie
je potrebná žiadna kabeláž vo vnútri
dverí, pretože sú napájané
štandardnou batériou.
Modulárna konštrukcia zámkovej
vložky s odnímateľnými gombíkmi
umožňuje rýchlu a jednoduchú
inštaláciu.

S voliteľnou bezdrôtovou funkciou
môže číslicová vložka vytvoriť
rádiové spojenie s prístupovým
systémom.
To vám ponúka výhody
z hľadiska programovania,
údržby a bezpečnosti.

Modulárna konštrukcia
Možnosť úpravy dĺžky na
mieste

Bezpečnosť a funkčnosť
Bezpečnostné prvky zabudované
do chráneného jadra vložky
Bezdrôtová funkcia
Pohodlné programovanie cez rádiové
pripojenie
Prístup z prenosného telefónu
Prostredníctvom aplikácie dormakaby
získajú používatelia prístupové práva do
svojho telefónu

Vlastnosti
Jednoduchá inštalácia
Montáž je možná na vonkajšie aj vnútorné dvere. Jednoduchšie to už nemôže byť:
číslicovú vložku v priebehu niekoľkých minút nainštalujete do jestvujúceho zámku
dverí, vnútorný gombík sa nasadí bez akéhokoľvek nástroja.

Technická informácia
Podporované štandardy RFID
• LEGIC (pokrokové a prvotriedne)

• MIFARE (DESFire a Classic)
Modulárna konštrukcia

Vnútorný aj vonkajší gombík je možné demontovať pre jednoduchú inštaláciu.
Dĺžku vložky môže v prípade potreby upraviť váš odborný partner (dodávateľ) na
mieste.

• Verzia OSS-SO 2017-10 (LEGIC advant,
MIFARE DESFire)
• NFC – Near Field Communication
(s telefónmi so systémom Android)

Škálovateľná aplikácia
Číslicová vložka sa ľahko programuje a je vhodná pre jedny dvere, ale aj
ako súčasť rozsiahleho systému generálneho kľúča. Vyberte si z nasledujúcich
možností programovania:

Verzie
• Euro profil, okrúhly profil, oválne
profily (Škandinávia, Austrália),
ANSI

• Autorizácia v komponente:
- s programovacou kartou
- s programom pre telefón (evolo smart)

• Typy: Štandardné, polovičné, dvojité,
protipanikové, bez vnútorného gombíka
• Povrchové úpravy: poniklované (vzhľad
nehrdzavejúcej ocele), leštená mosadz,
čierna, matne pochrómovaná
• Možnosť „Protected“: vysoká odolnosť
proti vytrhnutiu

- so systémovým programom a prenosom prístupových práv cez
programovacie zariadenie
- pohodlne z vášho stola prostredníctvom bezdrôtovej funkcie

• Oprávnenia na prístupovom médiu – programovanie komponentov
dverí na mieste nie je potrebné. Voliteľne dostupné s:
- CardLink-om
- AoC (prístup na karte)
- OSS-SO (Open Security Standards – Standard Offline)

- Prístup z prenosných zariadení: prístup pomocou telefónu cez
Bluetooth® alebo Near Field Communication (NFC)
Základné vlastnosti
Program zariadenia podporuje všetky systémové riešenia dormakaby a medzi
jeho funkcie patrí aj:

• Kryt antény: čierny alebo biely
Rozmery
• Dĺžka vložky: od 25/20 mm
• Nastaviteľné po 5 mm
• Max. dĺžka valca: 220 mm
• Vonkajší gombík: Ø 36 x 45 mm
• Vnútorný gombík: Ø 36 x 29 mm
• Malý vnútorný gombík: Ø 30 x 27 mm

• Počet prístupových médií: - s bielou listinou do 4 000
- s CardLink & AoC prakticky neobmedzene

Rádiové rozhranie

• Vnútorné hodiny a konfigurovateľné časové profily
• Časovo obmedzené prideľovanie prístupových práv (validácia)
• Ukladanie posledných 2 000 udalostí (možno deaktivovať)

• Bluetooth® Low energy

Zdroj
• Batéria: 1 x 3 V CR2 lítium

Univerzálny sortiment
Náš sortiment zahŕňa mnoho výrobkov v rovnakom vysokokvalitnom
vyhotovení, ktoré sa dajú bez problémov vzájomne kombinovať.
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Ćíslicová vložka
štandardná verzia,
európsky profil,

Životné prostredie/životnosť
• Teplota: -25 °C až +70 °C
• Trieda ochrany vonkajšieho gombíka:
IP56

• Vlhkosť: 0 až 95 %, bez kondenzácie
• Životnosť batérie pri 20 °C:
až 50 000 cyklov alebo až 2 roky

typ 1435

1435
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• IEEE 802.15.4

M5

29

Certifikáty
• EN 15684: 1 6 B 4 AF 3 2
• Voliteľné: VdS trieda BZ+
• Požiarna bezpečnosť: EN 1634-2: 95 min

Nejaké otázky? Radi vám pomôžeme a tešíme sa na
vašu odpoveď.
dormakaba Slovensko s. r. o.
Prievozská 1318/14
821 09 Bratislava

Ďalšie podrobnosti a informácie pre
objednanie nájdete v príslušnom katalógu
alebo popise systému dormakaba evolo.
Poznámka: Rozsah funkcií tohto výrobku
závisí od zvoleného systémového prostredia.
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