
Võimalusterohke läbipääsusüsteem
Kiibiga Valnes Smartlinki abil saad mugavalt uksi avada ja sulgeda. 
Erinevalt paljudest teistest kiibi-lukkudest on Valnes Smartlinkil ka mõned 
lisafunktsioonid. Kiipi pikemat aega luku vastas hoides jääb uks lukust lahti, 
kui eelnevalt on kiibile see õigus määratud. Funktsioonist on abi siis, kui tuleb 
tihti ühest ruumist teise liikuda või kui on soov võimaldada ajutist sissepääsu 
neile, kellel selleks õigus puudub.

KIRJELDUS 
 
     › Töötab patereitoitel
     › Ei vaja elektrikaabeldust
     › Lihtsalt paigaldatav lahendus kontoritele, koolidele, 
 haiglatele jne
     › Ökonoomne ja ilmastikukindel 
     › Stiilne ja minimalistlik
     › Kitsasprofiil 38 mm sobib erinevatele ustele: puit, 
 alumiinium, PVC 
     › Euroopa standardi mehaanilistele lukkudele, mille backset on 
 suurem kui 25 mm
     › Olemasolevale või uuele uksele
     › Pinnaviimistlused: läikiv roostevaba teras, matt ja läikiv 
 messing
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FUNKTSIOONID
 
     › Mitmestandardiline raadiosageduslik turvasüsteem (RFID) 
     › Energiasäästlik patareidel töötav seade
     › Püsiva avatuse võimalus ilma lisa energiakuluta
     › Paterei oleku indikaator
     › Peale kasutamist koheselt lukustuv
     › Mehaaniline võti luku avamiseks avarii korral 
     › Võimalik määrata tavakasutajale ajutine läbipääsukeeld
     › Valguse ja heli märguanded
     › Maksimaalselt 150 kasutajat

TEHNILISED NÄITAJAD
 
     › Mitmestandardiline raadiosageduslik turvasüsteem (RFID) 
 13,56 Mhz: 
      › Mifare Classic, Plus, Desfire
      › NFC rakendus Android telefonidel: RFID kaardi 
  imitatsioon
     › Patareid:
      › 2 x AA tüüpi 3,6 W liitiumpatareid
      › CR2016 tüüpi liitiumpatareid mälu hoidmiseks
     › Patarei eluiga
      › Kuni 5 aastat
      › Kuni 50 000 avamist
      › 3-astmeline patarei oleku indikaator
     › Lingi ja südamiku vaheline kaugus: 70, 72, 85 ja 92 mm
     › Märguanded: roheline ja punane LED-tuli, summer
     › Privaatfunktsiooni võimalus (tellimisel) 
     › Pinnakatted:
      › Roostevaba
      › Roostevaba läikiv
      › Messingsatiin
      › Läikiv messing
      › Antibakteriaalne
     › Käelisus:
      › Turvaline U-kujuline käepide
      › Käelisus vahetatav paigaldusel
     › Ukse paksus:
      › 40 – 85 mm (standard)
      › 85 – 120 mm (tellimisel) 
     › IP55 ilmastikukindlus
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