LOCKR-CABINET MIF
Artikelnummer: 20181050, E-nummer: 5871593

Skåplås

Vårt senaste tillskott i LockR-familjen. Ett säkert och samtidigt smidigt skåplås som passar utmärkt för förvaring av det
som behöver lite extra uppsikt.
LockR Cabinet hanteras i samma administrationsverktyg som alla andra dörrar i passersystemet. Och du behöver bara
en tagg för att öppna både dörrar och skåp. Enkelt och smidigt.
Det går självklart att styra behörigheten, vem som ska ha tillgång till skåpet och vid vilka tidpunkter. Det går även att
dela ut tillfälliga behörigheter och om en tagg tappas bort spärras den enkelt i systemet.
LockR Cabinet är ett komplett skåplås med tillhörande fallkolv, bara stäng skåpdörren så är skåpet låst. Skåp ingår ej.
Var kan den användas? LockR Cabinet passar utmärkt på till exempel äldreboenden och sjukhus för förvaring av
mediciner och annat som kräver hög säkerhet.

Teknisk beskrivning
R-CARD M5 kan maximalt hantera 2047 offline-enheter (LockR Cyliner + NoKey + LockR Cabinet) per domän. Kravet
för att cabinet ska fungera är R-CARD M5 version M5 5.47 samt att objektet har relevant antal online-läsare med stöd
för initiering av kort/taggar. LockR Cabinet levereras med stöd för Desfire EV2 och Mifare Classic.
Vid batteribyte håller LockR Cabinet konfigurationen i 3 timmar. Om längre tid passerar måste cylindern
omprogrammeras. LockR Cabinet har inbyggd klocka och kalender som sätts vid driftsättning av ODM-programvaran.
Klockan i enheten kan driva +- 30 sekunder per år i rumstemperatur. Klockan justeras automatiskt varje gång ODMprogramvaran kommunicerar med enheten. ODM-programmet används alltid vid driftsättning, programmering,
uppdatering av Flash samt vid behov av detaljerad händelselogg.
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Utförande:

Komplett enhet med låskista för skåp /lådor

Matningsspänning:

6V 2*CR2 batterier skall uppfylla IEC-60086-4

Livslängd batterier:

3 år med 8 användningar per dag

Systemkrav R-CARD M5:

5.47 eller högre

Mått (BxHxD):

69x63x74

Vikt:

585 g

Temperaturområde:

5 - 65°C

Lästekniker:

Mifare® Classic, 1 eller 4 Kbyte/Mifare® Desfire E

Kapslingsklassning:

Inomhusbruk

IK-klassning:

IK8

Lästeknik:

Mifare® Classic, 1 eller 4 Kbyte/Mifare® Desfire E

Sändarfrekvens:

13,56 MHz

Läsavstånd:

Ca 2-4 cm beroende på transponder
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