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Cylindrické vložky AirKey | Vnější cylindrická vložka AZ29-S –
RC1
Popis produktu
Vnější cylindrická vložka AirKey je ideálním řešením pro dveře s australskými přídavnými
zámky, u kterých je nezbytné pouze jednostranné zjišťování oprávnění a u kterých je
kladen důraz na nejvyšší zabezpečení uvnitř i venku.

Technické informace
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Délka cylindrické vložky
z vnější strany A v mm

až 71 mm

Povrch

NI – nikl | MP – leštěná mosaz

Prodloužená osa
venkovní hlavice

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Bezpečnostní prvky

Volně otočná venkovní hlavice zabraňující neoprávněné
manipulaci | Předem určené místo zlomu na venkovní
hlavici | Zapojení pouze při ověření oprávnění | Paměť
událostí | Ochrana proti vytažení jádra | Integrovaný
zabezpečovací prvek s certifikací EAL5+ | Šifrování
ECDSA a AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | Stupeň krytí IP 65

Technická montážní situace

Vnitřní a venkovní dveře s maximálními požadavky na
bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním
vlivům. Vhodná pro montáž do protipožárních dveří.
Standardně vybavené funkcí volného chodu nosu FZG

Kompatibilní identifikační
technologie

Čipové karty NFC jako identifikační média, přívěsky ke
klíčům a kombinované klíče | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | Až 30 000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) |
Vlhkost vzduchu < 90 %, bez kondenzace | Pro
100 000 cyklů | Min. rozměr čepu 35 mm | Stupeň krytí
IP 65

Paměť pro ukládání událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

BLE | NFC | Spojení se zařízením pro nouzové napájení

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey | 2 ks lithiových baterií CR2 |
Montážní návod | Důležité pokyny

Kód výrobku

E.A.AI.AZ29-S.RC1.[povrch].FZG.[volitelné provedení]

Příklad

E.A.AI.AZ29-S.RC1.NI.FZG
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Skica s rozměry

09.11.2017 | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

