S31B
Biometrický zámek s klávesnicí
S31-B je náš další nový produkt z řady přístupových
systémů ACS-LW, určený zejména pro bytové domy,
administrativní budovy, kanceláře, rodinné domy,
hotely, apartmánové domy, ale i např. airbnb. Snadno
se instaluje, programuje a obsluhuje.
Hliníkový inteligentní zámek dveří S31B Vás zaujme
svým úzkým konstrukčním řešením, jehož šířka
panelu je pouze 38 mm. Tento zámek je vhodný
pro všechny hliníkové dveře, jejichž rám je větší než
46 mm, lze použít také pro dřevěné a bezpečnostní
dveře a hodí se pro všechny druhy zárubní.
VLASTNOSTI
: Možnost použití karty typu Mifare 1 (13.56Hz)
: Indikátor světla a zvuku
: Materiál z nerezové oceli (304)
: 4 standradní AAA alkalické baterie
: Indikátor západky
: Auditní záznam historie průchodu
: Signalizace nízkého stavu napětí baterie
: Režim průchodu pro zasedací místnosti
: Provozní vlhkost 10~95%
: Pracovní teplota -20℃~70℃
: Typ zadlabacího zámku - Evropský, 3# ,6#
: Použitelné pro typ dveří - hliníkové, dřevěné,

TECHNICKÉ ÚDAJE
6V/ 4×standardní alkalické baterie AAA
Napájecí zdroj:
až 10 000 x zamykání a odemykání
Životnost baterie:
Alarm nízkého napětí baterie: méně než 4,5 V
neomezená
Kapacita dat:
Ryhlost rozpoznání:
≤1s
Materiál:
Nerezová ocel 304
280mmx38mm
Rozměry:
30~80 mm
Tloušťka dveří:
FPC
Čtečka otisků prstů:
Android, iOS
Systémová aplikace:
Anti-paniková funkce
Bezpečnost
Skrytá cylindrická vložka
Design:
Hmotnost zámku:
2,5 kg
Barva:
Chrom / Černá / Zlatá / Šedá

FUNKCE

posuvné, křídlové
Bluetooth odemykací aplikace
NFC paměť historie průchodů (posledních 128 záznamů)
APP tvorba off-line hesla
Poplachový alarm

ZPŮSOB OTEVŘENÍ ZÁMKU
Heslo:
Aplikace:
Karta:
Mechanický klíč
Otisk prstu
Wifi
Bluetooth

Zašifrované (25 čísel)
TTLOCK apl. pro Bluetooth a off-line
hesla Mifare čipová karta 13.56Mhz
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