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LOB  RentingLock  czytnik
��Czytnik elektroniczny z kodem czasowym
��Niezastąpiony w apartamentach na wynajem
��Tryb pracy grupowej
�� Instalacja na zewnątrz

Czytnik otwierany jest kodem czasowym. Kod generowany jest poprzez 
stronę internetową. W ten sposób można zdalnie generować kody 
dostępu i przekazywać je na odległość np. emailem.
Na ogół, czytnik służy do zabezpieczenia tych przejść, gdzie nie można 
zastosować szyldu LOB RentingLock (drzwi zewnętrzne do budynku, 
szlaban parkingowy, itp.). Może także być stosowany oddzielnie, jako 
zamek elektroniczny z kodem czasowym. 

W przypadku pracy w systemie RentingLock, czytnik można 
skonfigurować tak, aby mógł być otwierany kodami generowanymi 
dla poszczególnych apartamentów (zamek grupowy). Wtedy ten sam 
kod otwiera wejście do budynku i drzwi apartamentu przy zachowaniu 
indywidualnych kodów do każdego apartamentu.

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions
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Zamówienia
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Czytnik ścienny LOB RentingLock

Niniejsza publikacja została opracowana z należytą starannością. Mimo tego rzeczywiste kolory, parametry i funkcje  mogą 
się różnić od przedstawionych w tej publikacji. Publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Ewentualne odstępstwa 
nie mogą być podstawą roszczeń wobec LOB.
© LOB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie użyte nazwy produktów i znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Dane techniczne

Dostawa
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Czytnik z obudową
Instrukcja programowania

Kody umożliwiające uruchomienie

Wymiary czytnika 152 x 56 x 35 mm (dł. x szer. x gł.)
Wykończenie obudowy Stal nierdzewna
Standard RFID ISO/IEC 14443
Dystans odczytu karty do 2 cm
Zegar czasu rzeczywistego tak
Zasilanie 9-15 VDC
Wyjście sterujące Przekaźnikowe NC-NO-COM
Temperatura pracy -20 – +55 °C
Wilgotność względna 15% – 100% bez kondensacji
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Certyfikaty

Zgodność z wymaganiami Dyrektywy UE 2004/1008/EC (EMC). Znak CE


