Zámkový šatní systém

[LOX 300]

Popis

Technický popis

LOX 300 je bateriový zámek pro šatní skříňky, skříňky na cennosti, skříňky na
úschovu lyží atd.. ovládaný bezdotykovým chipovým mediem. Je to moderní
alternativa mechanických klasických zámků včetně zámků zástavních a
mincovních. Systém pracuje bez mechanického klíče. Skříňky se uzavírají a
otevírají pomocí bezdotykového media v podobě karty nebo náramku. LOX
300 odstraňuje nutnost nákladné péče o mechanické zámky / kopírování
klíčů, odvrtávání zámků atd. /. To přináší provozovateli i návštěvníkovi
nesrovnatelně vyšší komfort. Nepříjemnosti, které přináší ztráta karty nebo
náramku, lze díky možnosti zablokování a přeprogramování media
podstatně eliminovat.

Rozměry
> 117,8x117,8x35 (vxšxh)

Tato technologie je využitelná hlavně v plaveckých bazénech, aquaparcích ,
wellnesscentrech a pod. s bezhotovostním platebním režimem, kde se dnes
již běžně používají bezkontaktní čipová media k odbavování a identifikaci.
Tato media obyčejně obdrží návštěvník při příchodu v pokladně. Slouží
zároveň jako vstupenka, elektronická peněženka a také jako klíč k zámku
šatní skříňky či úschovního boxu. Host tak získá přístup ke všem službami
bezhotovostního placení či jiného způsobu úhrady.

Napájení
> Baterie AA LR6 1,5V, 4 ks na zámek
> životnost cca 4 roky
Rozhraní
> RS232
Signalizace
> LED signalizace provozních stavů
Podporované čipové technologie
> Mifare

LOX 300 je off-line systém, to znamená, že každý zámek pracuje zcela
autonomně. Instalace zámku tedy nevyžaduje žádné kabelové propojení,
což je výhodné zejména v případě náhrady stávajících mechanických
zámků.
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Funkce [LOX 300]

Funkce
> Maximální bezpečnost
> Jednoduché použití
> Autonomní systém: Žádná kabeláž, napájení bateriemi
> Ideální pro přechod z mechanického zámku skříně
> Flexibilita: Systém může být naprogramován pro zamykání
M1 zámku i více zámku /např. skříň na cennosti a na šaty/
> Integrace do bezhotovostního platebního systému
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