
Confidant RFID

Het  Confidant RFID keycardslot biedt u de betrouwbare RFID 

technologie om het gemak voor uw gasten en personeel te 

verhogen en de operationele kosten te verlagen.  Dit kaartslot 

geeft alle mogelijkheden die een modern kaartsysteem te bieden 

heeft en werkt contactloos. Het Confidant RFID kaartslot werkt  

met de web-based ATLAS software of de stand-alone FDU 

Front Desk Unit waarbij geen PC nodig is.

Toepassingen

•Binnen én buiten te gebruiken, ook te installeren over 

bestaande slotkasten en meerpuntssluitingen

•Toegangscontrole voor hotelkamers,ruimtes als fitness,, 

sauna, housekeeping, en alle deuren voor personeel

Veiligheid

•Vandalisme bestendig kaartslot

•Bij nood te openen met : emergency keycard, 

mechanische sleutel  en elektronisch met programmeer unit

Onderhoudsvriendelijk

•Werkt met een weersbestendige ingesealde RFID lezer

•Batterijen gaan 2-3 jaar mee

•Waarschuwing bij lage batterijspanning

•Opgeslagen openingen niet verwijderd bij vervangen batterijen

•Afwerking en opbouw voor buiten geschikt 

•Firmware in slot is te upgraden voor toekomstige functies

Confidant RFID ™ 

Buitenzijde kaartslot 

Gegoten zinken legering,  / deurkruk links/rechts bij montage te draaien stalen bevestingsplaat
Ergonomische RFID lezer, duidelijk voor gebruikers / LED feedback
Paneel met verborgen mechanische noodcilinder (optioneel), batterijen (3 stuks alkaline AA) 
en programmeer aansluiting
Montagegaten  (standaard op achterzijde slot, of via patentgaten op andere achterzijde) 
Krukstift gat

Binnenzijde kaartslot
Stalen body en  /stalen bevestingsplaat  deurkruk links/rechts bij montage te draaien
Cilindergat (optioneel)
Privacy draaiknop, alleen nodig als er geen cilinder wordt gebruikt (optioneel)

Deurkrukken
Korte of lange design deurkruk leverbaar
Vrijlopende deurkruk buitenzijde 
Andere DIN sloten geschikte deurkrukken (optioneel)

Afwerking Mat chroom of mat messing

Batterijen
3 AA batterijen voor meer dan 120.000 openingen of 2 tot 3 jaar (gebaseerd op10
openingen per dag)  Waarschuwing voor personeel bij lage batterijspanning.

Type deuren

Deurdikte: 35mm – 60mm
Houten, metalen en kunststof deuren
Holle en massieve deuren
Rozet montage, ideaal voor upgrade 
Montage over bestaande slotkasten en meerpunts sluitingen, ook krukbediende

Beschikbare 
modellen

Kit 1: Bevat buitenzijde en materiaalbevestiging 
Kit 2: Bevat buitenzijde, binnenzijde en bevestiging materiaal
Kit 3: Bevat buitenzijde, binnenzijde, anti-paniek slotkast en installatie materiaal

                 (cilinder en sleutels optioneel)
Confidant RFID met keycard

Nieuw!
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Afmetingen:

Certificering en tests:

Brandwerendheid 

Ontworpen volgens de volgende standaarden:
EN1906 klasse B en EN14846 klasse E (90 minuten) beide gerefereerd aan NFEN1634-1
UL10C (3 uur bij stalen deur en 20 minuten bij houten deur)
DIN18273, met compatible deurkruk en cilinder
Compatible deur en slotkast zijn vereist

Electronica Compatible zoals vermeld in CE61000-4 en FCC deel 15

Gebruiksomstandigheden 
-35°C tot 70°C
0% tot 90% relatieve luchtvochtigheid
Ontworpen volgens IP54 normering IEC60529, stofdicht en plenswaterdicht

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

type Mini, 1K of 4K

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 optie Langere openingstijd slot (4 sec. standaard, te verlengen naar 15 sec. )

Privacy functie Privacy voor gast bij gebruik privacy knop aan binnenzijde, noodkaart kan deur openen
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Compatible slotkasten
(zie afbeelding 1)

A) PC maat, afstand tussen hart krukgat en hart cilindergat: 70 mm tot 92 mm
B) Doornmaat, afstand voorzijde slot tot hart krukgat: min. 45mm
C) Krukstift: 7 mm, 8 mm, 8,5 mm of 9 mm
D) Lengte slotkast: 135 mm tot 200 mm
E) Afstand tussen krukstift en hart krukgat: 30 mm tot 80,5 mm

Cilindertypes: Europrofiel of Zwitsers profiel

Afbeelding 1
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Werking kaartslot:
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