
Piekļuves kontrole – daudz iespēju 

Valnes Smartlink slēdzenes ar mikroshēmu (čipu) vienmēr ļauj jums ērti atvērt un 
aizvērt durvis. Atšķirībā no citām mikroshēmu slēdzenēm, Valnes Smartlink ir arī 
dažas papildu īpašības. Turot mikroshēmu pietuvinātu durvīm ilgu laiku, durvis 
paliek atvērtas, ja šāds nosacījums mikroshēmai ir iepriekš uzstādīts. Šī funkcija ir 
noderīga, ja jums bieži jāpārvietojas no vienas telpas uz otru vai ja ir vēlme īslaicīgi 
ļaut iekļuvi tiem, kam šādu tiesību nav.

APRAKSTS

     › Darbojas ar baterijām
     › Nepieciešamas elektroinstalācijas
     › Viegli ierīkojams risinājums birojiem, skolām,
 slimnīcām u.c.)
     › Ekonomisks un drošs pret laikapstākļu iedarbību
     › Moderns un ieturēts minimālisma stilā
     › 38 mm šaurais profils ir piemērots dažādiem durvju 
 izmēriem (koka, alumīnija, PVC)
     › Eiropas standarta mehāniskajām slēdzenēm
     › Esošajām vai jaunām durvīm
     › Virsmas apdare: spīdīgs nerūsējošs tērauds, matēts un 
 spīdīgs misiņš
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ĪPAŠĪBAS

     › Multistandarta RF drošības sistēma (RFID)
     › Enerģiju taupoša, ar bateriju darbināma ierīce
     › Iespēja atvērt durvis bez papildu izmaksām par enerģiju
     › Baterijas stāvokļa indikators
     › Pēc lietošanas nekavējoties aizslēdzas
     › Mehāniskā atslēga durvju atvēršanai ārkārtas gadījumos
     › Iespējams uz laiku liegt kustību
     › Gaismas un skaņas brīdinājuma signāli
     › Maksimālais lietotāju skaits – 150

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

     › Multistandarta RF drošības sistēma (RFID)
 13,56 Mhz:
      › Mifare Classic, Plus, Desfire
      › NFC lietotne Android tālruņiem, RFID kartes 
  imitācijas modelis
     › Baterijas:
      › 2 x AA 3,6 W litija baterijas
     › Baterijas darbības ilgums:
      › līdz 5 gadiem
      › līdz 50 000 atvēršanas reizēm
      › 3 soļu baterijas stāvokļa indikators
     › Attālums starp ievietoto rokturi un cilindru: 70, 72, 85
 un 92 mm
     › Brīdinājuma signāli: zaļi un sarkani LED gaismas signāli,
 dūcoša skaņa
     › Pārklājums:
      › nerūsējošs, spīdīgs
      › nerūsējošs, spīdīgs (piezīme – oriģinālā 2x 
  vienādi)
      › satinēts misiņš
      › spīdīgs misiņš
      › antibakteriāls
     › Parocīgums:
      › drošs U formas rokturis
      › iespējams mainīt lietošanas pusi 
     › Durvju biezums:
      › 40 – 85 mm (standarts)
      › 85 – 120 mm (pēc pieprasījuma)
     › IP55 noturība pret laikapstākļu iedarbību
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