
//   EIGENSCHAPPEN

//   DE SMART CARD DIENT IN HET SYSTEEM 3060 VOOR IDENTIFICATIE EN BEDIENT:

PRODUCTBLAD // SMART CARD IDENTIFICATIE

:: De SmartCard wordt voor de identificatie in het 
Systeem 3060 gebruikt om digitale cilinders, 
SmartHandles, SmartRelais en SmartLocker  
te bedienen.

:: Beheer met een SmartCard max. 32.000 
sluitelementen en open deuren en poorten.

:: In het Systeem 3060 kunnen SmartCards van het 
type MIFARE® Classic, MIFARE Plus® en MIFARE® 
DESFire® worden gebruikt. Dit maakt vooral zin 
wanneer er in een organisatie al kaarten aanwezig 
zijn, die bijvoorbeeld als identificatiebewijs of voor 
de tijdregistratie worden gebruikt.

Digitale  
SmartLocker

Digitale  
cilinders

Digitale  
SmartHandle

SmartRelais 2 lezer SmartRelais 3 LED-lezer

SmartRelais – Lezer
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SMART CARD IDENTIFICATIE

DIGITALE CILINDERS

DIGITALE SMART HANDLE 3062

DIGITALE SMART HANDLE AX

DIGITALE SMART LOCKER AX

::  Houd de 
SmartCard direct voor 
de cilinderknop.

::  Houd de 
SmartCard voor de 
leeseenheid van de 
SmartHandle 3062.

::  Houd de 
SmartCard voor de 
leeseenheid van de 
SmartHandle AX.

::  Houd de 
SmartCard voor het 
leesgedeelte van de 
SmartLocker AX.

 SMART RELAIS – LEZER

::  Houd de 
SmartCard direct 
voor tegen het 
SmartRelais 2 of 
SmartRelais 3 
Advanced lezer.

::  Wacht op de optische en 
akoestische1 of optische 
en/of akoestische2 vrijgave 
door de cilinder.

::  Draai vervolgens de 
knop van de digitale 
cilinder in 
de openingsrichting.

::  Open de deur.

::  Wacht op de optische en 
akoestische vrijgave door 
de SmartHandle.

::  Druk vervolgens op de 
deurkruk.

::  Open de deur.

::  Wacht op de optische en/of 
akoestische vrijgave door 
de SmartHandle.

::  Druk vervolgens op de 
deurkruk.

::  Open de deur.

::  Wacht op de optische en/of 
akoestische vrijgave door 
de SmartLocker.

::  Open de lockerdeur.

::  Wacht op de optische en 
akoestische vrijgave.

::  Met behulp van het  
SmartRelais kan bijv. bv. een 
elektrische deuropener een 
deur vrijgeven of een slag-
boom worden geopend.

Versie  
staand

Versie  
hangend

1) Digital cilinder 3061

2) Digital Cylinder AX


