790 Series

790 kaartslot

De 790 Serie hotel kaartsloten RFID bieden uw gasten
en personeel het contactloze gemak van RFID kaarten,
sleutelhangers, keyfobs en andere media. Deze veilige RFID
oplossing zorgt ervoor dat openingen van personeel vanaf de
kaart uit te lezen zijn. De kaartsloten werken met de webbased
ATLAS

TM

software of de stand-alone Front Desk Unit (FDU).

Toepassingen

• Van kleine familie hotels tot grote hotels en ketens
• Full body slot dekt bestaande gaten in deuren
helemaal af
• Toegangscontrole voor kamers, fitness, sauna,
housekeeping, opslag en andere deuren.
Security Features

• Vandalismebestendig kaartslot
• Veilige „anti-flipper“ slotkast
• Bij nood te openen met: emergency keycard,
mechanische sleutel en met programmeer unit
Onderhoudsvriendelijk

• Werkt met een weersbestendige ingesealde RFID lezer
• Batterijen gaan 2-3 jaar mee
• Waarschuwing bij lage batterijspanning
• Programmering van kaartslot blijft behouden bij
vervangen batterijen
• Afwerking en opbouw voor buiten geschikt
• Firmware in slot is te updaten voor toekomstige functies

Mechanical Features
Omschrijving
Draairichting

Stevig uitgevoerd full body kaartslot met binnenzijde, buitenzijde, slotkast en sluitplaat
(standaard europese slotkast en optioneel ANSI slotkast beschikbaar
Links en rechts bij montage te draaien, slotkast zonder te openen om te draaien

Deurkrukken

Volgens ADA richtlijnen, vrij lopende deurkruk als deur gesloten is
Ruimte deurkruk (afstand van einde deurkruk tot deur):
Lange kruk:
K (met noodsleutel) 2,3mm / E (zonder noodsleutel) 2,3mm
Korte kruk:(standaard) K (met noodsleutel) 43,8mm / E (zonder noodsleutel) 50mm
Deurkruk type Elevon & Gala: 58.7mm (alleen zonder noodsleutel verkrijgbaar)

Verborgen noodcilinder
(optioneel)

- Kaba ILCO cilinder, gelijksluitend
- Masterkey

Nachtschoot (privacy)

Metalen nachtschoot - 21,4mm bij standaard Europees model slotkast en 25mm bij ANSI slotkast
Aan binnenzijde knop om nachtschoot en privacy te bedienen. Alleen de emergency keycard kan
het kaartslot openen in de privacy stand

Deurdiktes

Standaard deurdikte van 35mm tot 60 mm

Verzend gewicht

3.8 kg

Materiaal behuizing

Gegoten zink legering (buitenzijde, kruk en privacy pal), RVS binnenzijde

Standaard afwerkingen

Geborsteld chroom en geborsteld messing, geborsteld chroom voor aan zee (ultra finish)

Batterijen

Aan buitenzijde, onderzijde behuizing in houder 3 standaard AA Alkaline batterijen

Slotkasten

Europese slotkast (20x 165 mm)
ANSI slotkast, amerikaans model
Europees: 20mm of 23 mm ronde voorplaat
ANSI: 25mm vierkante voorplaat

790 RFID kaartslot met keycard

Batterijen
3 stuks AA Alkaline batterijen

Levensduur van 2-3 jaar, gebaseerd op 10 openingen per dag
Waarschuwing personeelskaarten bij lage batterijspanning

Werking kaartslot:
Datum/tijd in slot

Realtime: datum en uren/minuten

Programmeren en uitlezen
kaartslot

Programmeren en uitlezen met Kaba M-Unit of FDU, uitlezen ook met 4k uitleeskaart

Keycard voor toekomst

Kaarten zijn tot 10 dagen voor de geldigheidsdatum aan te maken

Keycard geldigheidsduur

Van 1 uur tot 7 jaar, afhankelijk van type kaart en instellingen

Passage Mode

Slot continue open, in te stellen met geautoriseerde keycard

Lockout Mode

Slot tijdelijk blokkeren bij incident, in te stellen met geautoriseerde keycard

Compatible keycards

ISO14443A Mifare Classic pasjes(keycards), tags, horloges, keyfobs etc.

Feedback

Hoorbaar en zichtbaar

Diagnoses

Ingebouwde batterij voltage meter en weergave software versie

Uitleesbaar geheugen

Laatste 2000 transacties kunnen worden uitgelezen met Kaba M-Unit of FDU
of met 4k uitleeskaart

Mindervaliden opties

Langere openingstijd (4 seconden standaard, kan verlengd worden naar 15 seconden)

Privacy functie

Privacy voor gast bij gebruik privacy knop binnenzijde, emergency keycard kan slot openen

Certificering en testen
Mindervaliden

Conform ADA richtlijnen (Code of Federal Regulations 28CFR Part36–1994 ADA standaarden
voor toegankelijk design

BHMA/ANSI

Gecertificeerd volgens „Grade One“ en getest volgens ANSI/BHMA A156.13-2005 standaard
mechanischesloten, en ANSI/BHMA A156.25-2007 standaard voor elektronische sloten
(Alleen kaartsloten die getest zijn door derden zijn BHMA gecertificeerd en kunnen worden gevonden
op www.buildershardware.com)

Brandwerendheid

Gecertificeerd volgens „Grade One“ en getest volgens ANSI/BHMA A156.13-2005 standaard
en nieuwe deuren met tot 3 uur brandwerendheid.
a.
U.L. Certificaat: GWVW.R12071 Accessoires voor middensluiting slotkasten
overeenkomstig met artikel UL10 en UL10C.
b. U.L. Vermelding: GYQS.R11247 Electrische middensluiting slotkasten
overeenkomstig met artikel UL10 en UL10C.
c.
Geclassificeerd overeenkomstig met de richtlijnen van Uniform Building Code Standard
7-2,“Brandtest van geïnstalleerde sloten”(1997)

Electronics

FCC deel 15 en volgen CE richtlijnen 89/336/EEC overeenkomstig

Omgevingstemperatuur

-35°C tot 66°C
0% tot 85% relatieve luchtvochtigheid bij 30C°

Certificaat USA

Goedgekeurd voor gebruik bij buitendeuren. Code van goedkeuring: FL13061

Garantie en service
Standaard fabrieksgarantie

Twee jaar

Service abonnement

OTD onderhouds- en serviceabonnementen, zie service brochure

Afmetingen
38.1 mm

12.7 mm

238.1 mm
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