
ACS  - PT  Esmart MOBILE
Šatní zámek/ Skříňový zámek
KOMFORT / BEZPEČNOST / SNADNÁ SPRÁVA 
Elektronický mobilní systém pro šatní zámky ACS-PT 
Esmart Mobile je  určený pro kontrolu použití (vstupu) 
především šatních skříněk, ale i stolních zásuvek, 
úložných skříní, převlékacích kabin, příručních lékáren. 
Je ideální zejména pro lázeňské a wellness provozy, 
fitness, aquaparky, ale i školy, lyžárny apod.

E-smart Mobile jako inteligentní generace řešení 
zamykání s inovativní technologií mobilního přístupu 
BLE vás zaujme svým vylepšeným algoritmem 
zabezpečení umožňující bezpečnější přístup k zámku.

 The leader in door opening solution

 www.acssolution.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí zdroj:
Životnost baterií: 
Použitelné technologie:

4×standardní alkalické baterie AA
3 roky dle provozu /15000 cyklů 
Mifare 1, EM Marine,  číselný kód

Materiál:   
Formát médií: Plastová karta, přívěsek, 

Plastová konstrukce
Vnější rozměry (v x š x hl): 53.34 x 19.54 x 68.58mm 

98.90 x 34.29 x 70.00mm
Provozní vlhkost:
Pracovní teplota:

       

≤98%
-10°C až 60°C
2,4 GHz bezdrátově

VLASTNOSTI

: Ovládání prostřenictvím mobilního telefonu díky BLE 
: Samoregistrace /získání hesla pomocí aplikace
: Jednoduchý systém a obsluha
: Způsob otevření - RF kartou, PIN, mobilní telefonem 
: Automatické otevírání dveří v přednastaveném čase 
: Nastavení časového limitu otevření dveří
: Voděodolný a pracuje při nízkých i vysokých teplotách

 : Samotná instalace je velmi jednoduchá 
: 4 standradní AA alkalické baterie
: Podporovaný protokol - ISO14443 Typ A / B, Felica, 
Mifare Classic / Ultralight / DESfire NFC chytrý telefon
 : Certifikace FCC, CE KCC a ADA
: Auditní záznam - až 150 událostí historie zámku (offline) 
: Online auditní záznamy

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

Vnitřní rozměry (v x š x hl): 

FUNKCE
Alarm slabých baterií (následně otevře/zavře ještě 150 krát) 
Unikátní řídící algoritmus, bez možnosti kopírování
Provozní mód - Volný výběr skříňky/ Před-nastavený výběr /Multi-skříňky /
Více uživatelů / Matrix / 3-směnný

Komunikace s vysílačem: 
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