
ACS HU cab 12M 
Šatní zámek/ Skříňový zámek
KOMFORT / BEZPEČNOST / SNADNÁ SPRÁVA 
Elektronický šatní zámek ACS-HU cab 12M je 
speciálně vyvinut a designovány pro provozy 
aqvaparků, fit center, wellness a balneo provozů, 
ale také pro nákupní centra, školy, či knihovny. 
Poskytuje vysoký uživatelský a obslužný standard, 
vysokou úroveň bezpečnosti a kontrolu vstupu/
použití šatních skříněk, zásuvek apod. 

Šatní zámek ACS HU cab 12M od společnosti ACS 
Solution  Vás zaujmou svým elegantním 
designem, moderním stylem, kvalitním 
zpracováním, vysokou mírou zabezpečení a také 
svým uživatelským komfortem.

 The leader in door opening solution

 www.acssolution.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí zdroj:
Životnost baterií: 
Použitelné technologie:

2×standardní alkalické baterie AAA
12 měsíců provozu /10.000 cyklů 
 Číselný kód

Materiál:   
Formát médií: 

Nerezová ocel + plast 

Broušená nerez, broušená mosaz Povrchová úprava: 
Vnější rozměry (v x š x hl): 

Provozní vlhkost:

114 x 45 x 13,5 mm 
132 x 64 x 21 mm  
≤98%

Pracovní teplota: 20°C až 70°C:

VLASTNOSTI

: Nevyžaduje přípravu kabeláže 
: Pracuje v off-line režimu 
: Voděodolný a pracuje při nízkých i vysokých teplotách 
: Samotná instalace je velmi jednoduchá 
: Unikátní řídící algoritmus, bez možnosti kopírování 
: Poskytuje vysokou úroveň bezpečnosti 
: 2 standradní AAA alkalické baterie

: Světelná a zvuková signalizace 
: Robustní mechanické ovládání 
: Automatická signalizace nízkého stavu napětí baterie
: Alarm vyhmátnutí střelky 

Aktualizováno: 2/2019 | ACS Solution s.r.o Specifikace se mohou 
měnit bez předchozího upozornění Poznámka: Barvy obrázků v této brožuře se mohou lišit od skutečných barev

Mód 1 – pevně přiřazené kódy 
Zámky pracují bez obslužného software. Každý zámek má pevně přiřazeny 
oprávněné kódy. 

Funkční kódy: Administrátor; uživatel. 
Každému zámku se po instalaci přiřadí nový kód administrátora – obvykle 
stejný na celý provoz.  Kódem administrátora zle skříňku otevřít a spravovat 
oprávněné uživatelské kódy, případně uživatelské kódy vymazat. Následně se 
přiřadí uživatelské kódy pro jednotlivé skříňky. Zámky umožňují přiřadit až 50 
uživatelských kódů pro jeden zámek. 

ACS-HU cab 12M lze nouzově otevřít mechanicky klíčem

VOLITELNÉ MOŽNOSTI PROVOZNÍCH MÓDŮ: 
Mód 2 – volný výběr 
Zámky pracují bez obslužného software.  Každý zámek má pevně přiřazen kód 
administrátora. Uživatelský kód není třeba nijak definovat a uživatel může 
použít jakoukoli neobsazenou skříňku. 

Funkční kódy: Administrátor; uživatel. 
Každému zámku se po instalaci přiřadí nový kód administrátora – obvykle 
stejný na celý provoz.  Kódem administrátora zle skříňku otevřít případně 
vymazat aktuální platný kód uživatele. 

Plastová karta, přívěsek, náramek 

Materiál - vnitřní část zámku volitelně v celoplastovém provedení    

Vnitřní rozměry (v x š x hl): 

FUNKCE
Možnost otevření mechanicky – klíčem!
Alarm slabých baterií (následně otevře/zavře ještě 150 krát).
Unikátní řídící algoritmus, bez možnosti kopírování.




