Technologie pro lepší zítøek
360°

Biometrický zámek otisku prstu
MODEL

FP 6900-3BT
Otevření klíčem:
Nouzový přístup klíčem.

Funkční tlačítko:
1x stisknutí - bílé světlo
Aktivace zámku pro snímání otisku
2x stisknutí - modré světlo
Aktivace Bluetooth
pro spojení se smartphonem
3x stisknutí - zelené světlo
Aktivace přístupu Morseovým kódem
využívající dlouhé a krátké stisky

Snímací senzor je vždy na straně, ze které má být zamezen
vstup, zpravidla je to venkovní strana!

Součást dodávky zámku
- masivní nerezové kování s osazenou elektronikou
- zámek + 3 klíče
- zadlabací zámek s antipanik systémem
- šrouby pro instalaci do dveří
- návod v českém jazyce
- magnet na vytažení ochranného krytu zámku

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
- vhodný pro exteriér i interiér
- materiál litá nerezová ocel
- výška 252 mm, šířka 66 mm, rozteč 72 mm, dorm 55 mm
- rozlišení snímače 508 dpi
- až 500 uživatelských otisků
- doba snímání otisku <0,8 sec v úhlu snímání 360°
- vysoká odolnost vůči mrazu až -25°C
- provozní proud 0,5 mA, klidový proud 0 mA
- zdroj napájení 3x AA baterie
- napájecí napětí DC 3,6 – 5 V
- výdrž zdroje napájení 1-2 roky
- nastavení a správa otisku přes smartphone (Android, iOS)
- bezdrátové spojení přes Bluetooth přímo v zámku
- správa včetně statistiky ve vašem smartphonu
- 5 způsobů otevíraní: otisk prstu, sdílení, smartphone, klíč
a heslo morseovou abecedou
- vysoká odolnost vůči vlhkosti a nečistotám
- bezpečnostní kování
- automatický režim zamykání
- velmi vysoký stupeň spolehlivosti
- velmi nízký počet nepravdivých odmítnutí
- samozdokonalující se algoritmus rozpozná změny
při každém snímání otisku
- zámek je certifikován v bezpečnostní třídě II.
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Výrobce: elock europe s.r.o., 5. května 349, 588 32 Brtnice, IČ: 04820215
tel.: (+420) 605 810 400, e-mail: info@elock.cz
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