ProxLock-D
125kHz / 13.56MHz
RFID ajtózár

ProxLock-D
RFID ajtózár (irodazár)
Főbb tulajdonságok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PLD-918-1

Fény és hangjelzés
RFID azonosítás
Kártyatípusok: EM, Mifare S50 1K
Olvasási távolság: ~2 cm
Mester, felhasználói azonosítók kezelése
Kapacitás: 200 felhasználó
Elemes működés: 4db AA/AAA alkaline elem
Elemek élettartama: 1 év normál használat mellett
Elem lemerülés jelzés
Színválaszték:
o gyöngyház króm + arany;
o króm + arany
o arany
o króm

Műszaki paraméterek
Megnevezés:
Olvasási távolság:
Tápfeszültség:
Statikus fogyasztás:
Dinamikus fogyasztás:
Adófrekvencia:
Kártya típusa:
LED kijelzés:
Hangjelzés:
Szín:

Elem élettartama:
Elemkimerülés jelzés:
Nyitvatartási idő:
Vészhelyzeti nyitás:
Ajtóvastagság:
Bevésőzár típusa:
Méret (MxSzxV):
Súly:

ProxLock-D RFID ajtózár (PLD-918-x)
~ 2 cm
4,5 V (4 db AA/AAA alkáli elem)
12uA
200mA
125kHz / 13.56MHz
EM kompatíbilis / Mifare S50
igen
igen
gyöngyház króm + arany (kód: PLD-918-1);
króm + arany (kód: PLD-918-2);
arany (kód: PLD-918-3);
króm (kód: PLD-918-4);
1 év normál használat és környezeti viszonyok
mellett
Igen, még 100-szor nyitható az ajtó
7 mp után automatikusan visszazár
Mechanikus kulccsal, „ne zavarj” funkciónál is
32-70mm között, min. 110mm szélesség a
szerelhetőséghez
5572 EURO szabványú bevésőzár (NEM tartozék!)
286×70×26,5 mm
3 kg

Cím: EUROPROX Bt.
H-8000 Székesfehérvár
Turóci u. 28/A.
Telefon: (+36) 22 300 528
Mobil: (+36) 20 439 4652
E-mail: info@europrox.hu
WEB: www.europrox.hu

Alkalmazási
területek:
•
•
•
•
•

irodák
raktárak
iskolák
családi házak
stb.

ProxLock-D
125kHz / 13.56MHz
RFID ajtózár

A készülék kezelése
A mesterkártya segítségével programozhat új felhasználói kártyát.
Egy mesterkártya több zárhoz is használható. Az ajtót a felhasználói kártya nyitja.
Új mesterkártya programozása
Az elemek behelyezése után az S1 jelű gombok megnyomva közelítse a beprogramozni kívánt
kártyát az olvasóhoz 2 cm-re. A LED zöld villogása és egy rövid hangjelzés jelzi az új mesterkártya
sikeres beprogramozását. Az új mesterkártya automatikusan törli a régit. Egy zárnak egy
mesterkártyája lehet, de több zárnak is lehet ugyanaz a kártya a mesterkártyája.
Új felhasználói kártya programozása
(max. 200 db kártyát lehet egy zárhoz beprogramozni)
Nyissa ki a „ne zavarj” zárat. Közelítse a mesterkártyát az olvasóhoz, amíg egy rövid hangjelzést
hall, és a LED sárgán villog. Majd közelítse az új felhasználói kártyát az olvasóhoz. További
felhasználói kártyákat is lehet a zárhoz programozni, amíg a LED villog. 6 másodperccel a
programozás befejezése után a LED villogása abbamarad.

Kártya törlése
Egy bizonyos kártya törlése: közelítse a mesterkártyát az olvasóhoz. A LED sárgán villogni fog.
Közelítse a törlésre szánt felhasználói kártyát az olvasóhoz. Egy hosszú hangjelzés jelzi a kártya
sikeres törlését.
Az összes kártya törlése egyszerre: közelítse háromszor egymásután a mesterkártyát az
olvasóhoz. Egy hosszú hangjelzés jelzi a kártyák sikeres törlését.

Az ajtó nyitása
Közelítse a felhasználói kártyát az olvasóhoz. Egy rövid hangjelzés és a LED zöld jelzése után a
kilincs lenyomható, az ajtó nyitható. Belülről kártyahasználat nélkül nyitható az ajtó.
Figyelem, „ne zavarj” funkció használata esetén a belülről zárt ajtót felhasználói kártyákkal nem
lehet nyitni. Ekkor a LED zölden - pirosan villog.

Hibajelzés
A hibás műveletet (pl.: érvénytelen kártya) a LED piros villogása, és 5 rövid hangjelzés jelzi.

Alacsony tápfeszültség.
Ha az elem kezd lemerülni, kártyamutatáskor a készülék 2 hosszú hangjelzést ad.

Az EUROPROX Bt. fenntartja a jogát arra, hogy bármely terméke esetében előzetes bejelentés nélkül műszaki módosítást hajtson végre.
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