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Varno, udobno in moderno
Elektronska ključavnica C-Lock 3000
Z montažo elektronske ključavnice C-Lock 3000 je Vaš dom bolj varen. Vedno kadar
so vrata zaprta, so tudi zaklenjena. Vrata odklenete tako, da odtipkate pravilno
kombinacijo-šifro, lahko pa tudi s ključem. Vrata so lahko zaklenjena samo s šifro ali pa s
šifro in ključem hkrati. S tipkovnico lahko odklepate samo ena ali pa dvoje vrat.
Lahko se odločite za: 1 do 8, 1 do 40 ali 1 do 100 uporabniških kombinacij-šifer za
odklepanje vrat. Imate možnost beleženja vstopov na osebnem računalniku (za doplačilo).
Tipkovnica je montirana na zunanji, elektronika pa na notranji strani vhodnih ali
garažnih vrat. S tem je onemogočen fizični dostop do elektronike in možnost sabotaže.
Na voljo je tudi mrežna izvedba C-Lock 3000 Net za do 15, do 30 ali do 60 apartmajev
oziroma pisarn. Ključavnice so povezane zaporedno in na koncu verige na računalnik.
Delovanje:
Po vnosu pravilne 1 do 8 mestne kombinacije-šifre se vrata čez 0,5 s odklenejo za 1 s.
Čas 1 s lahko povečate. Če trikrat odtipkate napačno kombinacijo-šifro, se ključavnica
izključi za 60 s. Šele po tem času je možen ponoven vnos. S tem je onemogočeno ugibanje
pravilne kombinacije-šifre, saj se lahko preizkusijo le tri kombinacije-šifre v eni minuti.
Vseh možnih kombinacij-šifer je 100 milijonov.
V primeru izpada električnega toka (230 V) deluje ključavnica in odklepanje vrat na
dve 9 V bateriji. Ko se bateriji izpraznita (običajno v 3 do 5 letih) in ju je potrebno
zamenjati, nas ključavnica na to pravočasno opozori. Garancijski rok je 2 leti.
Tehnični podatki: Delovna napetost 5 V DC, Napajanje 230 V AC - 12 V DC, Tok v pripravljenosti - stand by
< 4 mA, Ob izpadu omrežne napetosti deluje na 9 V bateriji (minimalno 90 ur oziroma 1000 odklepanj), Opozorilo na
izpraznjene baterije, 1 do 8 mestna preko tipkovnice nastavljiva kombinacija-šifra (do 40 šifer), Ob tretjem napačnem
vnosu kombinacije-šifre blokada tipkovnice za 60 s. Izhodni kontakti za:
a) Relejni enopolni preklop; kontakti: 2 A / 24 V DC, 1 A / 125 V AC ali po naročilu: 10 A / 24 V DC, 5 A / 230 V AC,
b) Električni prijemnik-ključavnico; delovna napetost 12 V, delovni tok do 0,8 A ali do 1.4 A.
Dimenzije: tipkovnica Klasik (86 x 115 x 15) mm, ohišje elektronike (90 x 130 x 60) mm ali (120 x 160 x 70) mm.

