
Ērta dzīve bez atslēgām

Ar Valnes E-link sistēmu ar pirkstu nospiedumu slēdzeni un kodu durvis var atvērt 
viegli un ērti. Nepieciešams tikai pielikt pirkstu pie skenera, lai dators dažu sekunžu 
laikā aktivizētu slēdzenes mehānismu, kad ir salīdzinājis jūsu pirkstu nospiedumu 
ar atmiņā jau uzglabātajiem ieskenētajiem pirkstu nospiedumiem.

VALNES E-LINK PIEKĻUVE AR PIRKSTU NOSPIEDUMU SLĒDZENI UN KODU

APRAKSTS

     › Piemērota izmantošanai iekštelpās (viesnīcās, birojos, 
 skolās, slimnīcās u.c.)
     › Produktam ir ilgstošas lietošanas nerūsējošā tērauda 
 korpuss un rokturis
     › Pirkstu nospiedumu slēdzene darbojas ātri un stabili
     › Ērts izmērs un leņķis pirkstu nospiedumu nolasītāja 
 lietošanai
     › Cilindru var paslēpt pārklājot
     › Piemērota lietošanai Eiropas standarta slēdzenēm
     › Automātiska aizslēgšanās un piekļuves kontroles režīms
     › Viegli uzstādīt iepriekšējās slēdzenes korpusā
     › Materiāls: nerūsējošs tērauds

BEZVADU 

PRODUKTI
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ĪPAŠĪBAS

     › Skārienjutīgs ekrāns ar 6 taustiņiem un zilu 
 aizmugurgaismojumu
     › Mehāniska slēdzene atvēršanai ārkārtas gadījumos
     › Pieeja līdz pat 50 lietotājiem un 5 administratoriem
     › Lai atvērtu slēdzeni, ievadiet 3-12 zīmju paroli vai 
 izmantojiet pirkstu nospieduma atpazīšanas iekārtu, vai 
 mehānisko atslēgu
     › Neatkarīgs elektrības padeves avots: 4 x AAA standarta 
 baterijas (darbības ilgums normālos apstākļos – 18 
 mēneši)
     › Brīdinājums par zemu baterijas līmeni
     › Ja baterijas līmenis ir zems, var izmantot mehānisko 
 atslēgu
     › Gaismas un skaņas brīdinājuma signāls: noklusināts, 
 pīkstiens vai melodija
     › Statiskais patēriņš: 12 uA
     › Dinamiskais patēriņš: 200 mA

E-link ir viegli uzstādīt, jo slēdzene strādā ar baterijām, 
tāpēc nav nepieciešams ierīkot papildu elektrības 
kabeļus. Jūs varat atstāt savas vecās durvis ar slēdzeni, 
jo E-link tiek vienkārši uzstādīta uz esošās slēdzenes.

PADOMS LIETOTĀJAM

Pirkstu nospieduma atpazīšana ir ērta ikdienas lietošanai, 
lai atvērtu durvis. Taču drošības kodu jūs varat attālināti 
nodot citiem cilvēkiem, lai izņēmuma apstākļos viņi varētu 
iekļūt telpā. Piemēram, ja ceļojat un jūsu dzīvoklī gadās 
negadījums, kura cēlonis ir ūdens, vai ja pēkšņi ciemos 
atnāk attāls radinieks.
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