
//   KENDETEGN

PRODUKTBLAD // SMARTLOCKER AX

//   TEKNISKE DATA

Åbningsdiameter  
i omklædningsskab/skab

19 mm (dobbelt D-stansning)

Mål lås (B x H x D) 59 x 75 x 21 mm

Mål udvendig læser  
(B x H x D)

41,3 x 75,3 x 20 mm

Mål rigel (B x H x D) 15 x 20 x 3 mm

Læseproces ::  Aktiv transponderteknologi
::   Passiv (MIFARE® Classic og  

DESFire®) EV1 / EV2 / EV3
::  Hybrid (aktiv og passiv)
::   Bluetooth Low Energy (BLE)  

under forberedelse

Driftsformer Offline, virtuelt netværk og online  
(kan kombineres)

Batteritype 2 x AA mignonceller 1,5 V (alkaline)

Batteriets levetid Op til 50.000 åbninger eller op til 5-års 
standby (afhænger af læseteknologi og 
driftsmodus)

Temperaturområde 0 °C til +65 °C

Kapslingsklasse IP40

Trådløst netværk Kan sammenkobles direkte med  
LockNode (kan eftermonteres)

Signalering Akustisk (buzzer)  
Visuel (LED – grøn/rød)

Adgange, der kan  
gemmes offline

3.000

Tidszonegrupper 100+1

Antal medier,  
som kan administreres  
pr. SmartLocker AX

Op til 64.000

:: Uden boring: Enkel montering og installation. 
SmartLocker AX kan tilpasses maksimalt.  
Platformen har den passende variant til alle 
skabsdøre.

:: Quick-Click-montage: Med vores Quick-Click- 
system bliver monteringen endnu nemmere,  
og yderligere huller til fastgørelse kan undgås.

:: Rigelindsatse: Hurtig og nem justering. Forskellige 
rigelindsatse gør det muligt at rette låsen op opti-
malt i omklædningsskabslåsen.

:: Sabotagekontakt på husets låg: Et manipulations-
forsøg kan vises i LSM-softwaren.

:: Nødstrømsforsyning via USB: Hvis det skulle ske,  
at batterierne er tomme, kan SmartLocker AX 
nemt forsynes via en USB-tilslutning og åbnes.

:: Aldrig mere rigelblokade: Den forspændte rigelfjeder 
forhindrer rigelblokader, hvis omklædningsskabet 
er for fyldt og genstande inden i skabet trykker 
imod døren.

:: Optisk og akustisk tilbagemelding: Åbning og 
lukning af låsen vises med et optisk og et akustisk 
signal (kan slås fra).

:: Lang levetid: Op til 50.000 åbninger uden batteri-
skift (afhængigt af læseteknologi og driftsmodus)

:: Billige standardbatterier: 2 x AA mignonceller 1,5 V 
(alkaline).

:: Made in Germany. En selvfølgelighed for os.
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//   MÅL OMKLÆDNINGSSKABSLÅS

//   MÅL VARIABEL AFSTANDSPLADE 
Vridningsbeskyttelse til støtte imod dørfals ved metaldøre

//   MÅL AFSTANDSPLADE  
til tilpasning af rigelposition

//   LÆSEENHEDENS MÅL

Rigelpositionen kan tilpasses  
til indbygningssituationen  
med de valgfrie rigelindsatse. 
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Valgfri rigelindsats:
7,5 / 9,1 / 10,4 

Rigelafstand: 5,9
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Målangivelser i mm
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Maksimalt: 34,4 mm
Mindst: 15 mm
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