
Popis
Confidant RFID prosazuje jemnější a poutavější vzhled, který
odráží skutečnou pohostinnost. Technologie RFID společně s
elegantními liniemi a čistou estetikou zvyšuje zážitek hostů a
prodlužuje životnost zámku. Tento ultramoderní zámek pohodlně
funguje se softwarem pro správu přístupu dormakaba a
samostatnými zařízeními.

Mobilní přístup
Tento zámek s technologií Bluetooth Low Energy (BLE) může
pracovat s mobilním telefonem pomocí aplikace dormakaba
mobilní přístup.

Aplikace
• Instalace s mechanickým zadlabávacím zámkem
• Vhodný pro malé i velké hotely
• Jednoduchá výměna za stávající zámky
• Kontrola vstupů do pokojů, společných prostor a 

dalších vstupů

Bezpečnostní funkce
• Odolný proti vanandalismu
• Vylepšení proti neoprávněné manipulaci; světelný alarm

sabotáže je resetován nouzovou kartou nebo ručním
programovacím zařízením dormakaba

• Nouzové otevření: nouzová karta nebo 
mechanický klíč

Snadná údržba
• Pracuje se zcela uzavřenou bezkontaktní čtečkou
• Životnost baterií 50 000 vstupů nebo až 3 roky
• Indikátor nízkého napětí baterií pro zaměstnance
• Audit a adresa zámku se nesmažou během výměny 

baterií
• Konstrukce a povrchová úprava odolná proti opotřebení

SSSoftware pro přístupový systém
Zámek Confidant RFID je podporován softwarovým řešením pro
správu přístupu společnosti dormakaba, které obsahuje řadu
pracovních nastavení pro přístup hostů i zaměstnanců. Volitelně
si můžete vybrat řešení on-line správy přístupu dormakaba pro
lepší kontrolu a monitorování.
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Mechanické vlastnosti

Vnější konstrukce Konstrukce ze slitiny zinku / oboustranné kliky / ergonomická RFID čtečka / LED diody pro vizuální odezvu / kryt cylindrické vložky (pokud
je použita) / 3 alkalické baterie typ AA a programovací rozhraní

Vnitřní konstrukce Ocelová montážní deska / oboustranné kliky / průchozí otvor pro cylindr (volitelné) / privátní uzamykací knoflík (volitelně)

Kliky K dispozici krátká nebo dlouhá klika. Volná venkovní klika nahoru a dolů v uzamčeném režimu

Povrchová úprava Saténový chrom nebo saténová mosaz

Baterie
3 AA baterie, až 50 000 otevření nebo 2 až 3 roky (10 otevření denně). Indikátor nízkého napětí baterií pro zaměstnance s časovým 
předstihem pro včasnou výměnu.

Závora
1" (25 mm) (pouze pro zámek ASM)
Na výběr automatická závora.

TTTlllooouuušššťťťkkkaaa   dddvvveeeřřřííí Od 1 ⅜" do 2 ½" (35 mm až 66 mm)

Rozteč Minimální rozteč 45 mm

Možnosti zamykání Pouze pro zámek ANSI (s čelem 32 mm nebo 25 mm). Na výběr automatická závora.

OOOnnn---llliiinnneee   
kkkooonnnfffiiiggguuurrraaaccceee

Messenger Ready Připravený pro funkci on-line Messenger s krytkou 
pro Messenger modul na vnitřní straně

Messenger Online Připravený pro funkci on-line Messenger s krytkou 
včetně Messenger modulu na vnitřní straně

Možnosti mobilního přístupu

BLE ready
BLE enabled

S krytkou pro BLE modul
S krytkou pro BLE modul včetně modulu BLE

Operace zámku

Datum / Čas Reálný čas: datum a hodiny / minuty

Programování & audit
Použitím ručních jednotek (dormakaba M-Unit, FDU, HH6) nebo vzdáleně prostřednictvím bezdrátového systému Messenger k získání 
zpráv o historii použití karet v zámku nebo pomocí 4K karty AUDIT

Karty 
předregistrace

Až 10 dní před příjezdem

Vypršení platnosti karty Od 1 dne do 7 let, záleží na typu a nastavení

Průchod mód
Nastaven autorizovanou kartou nebo systémem Messenger. Může být volitelně nakonfigurován tak, aby se prováděl automaticky -
předdefinovaný čas režimu průchodu.

Výluka mód Nastaven autorizovanou kartou nebo systémem Messenger

Karty k použití RFID karty (ISO14443A Mifare Classic): Mini, 1K a 4K 

Zpětná vazba LED světelné indikátory

Diagnostika LED světelné indikátory nebo jednotka M-UNIT

Audit Posledních 4000 transakcí

Funkce Handicap Prodloužená doba odemčení

Privátní uzamčení Otevření pouze nouzovou kartou (uživatelsky nastavitelné)

Certifikáty & Testy

Standard přístupu ADA (Americans with Disability Act) compliant levers

Požární odolnost
Meets UL 10C and ULC S-104, on fire door rated up to and including 3 hours with dormakaba ANSI lock case (ASM mortise) and 20 
minutes with dormakaba tubular latch.

Elektronika Compliant IEC 61000-4, FCC Part 15 and Industry Canada RSS-210. CE R&TTE Directive 1999/EC.

Provozní podmínky -31°F to 151°F (-35ºC to 66°C)
0% to 85% non-condensing humidity at 86°F (30°C)

Záruka

Standard 2 roky

Prodloužená dormakaba servisní smlouva

Krátká Dlouhá

Autorizovaný výhradní distributor pro ČR: BONO-HS,s.r.o., www.bono-hs.cz


