Aperio C900S offline
Offline MIFARE elektronisk cylinder till ARX

C900S är en offline elektronisk cylinder för beröringsfria
MIFARE-kort och taggar. C900S drivs av ett CR2 batteri och
ersätter befintlig cylinder och cylinderhus. E-cylindern
aktiveras från utsidan med kort eller tagg varpå ytterdelen
kan vridas vid godkänd behörighet.
Befintligt mekaniskt låshus kan användas vilket tillsammans
med enkel och snabb montering, vilket ger en kostnadseffektiv lösning på innerdörrar i ett ARX passersystem.
Beroende på val av låshus, kan dörren ställas olåst efter att
e-cylindern vridits alternativt återgå till låst läge.
C900S kommunicerar med ARX programvara via MIFAREkort eller tagg. En Online-läsare som även fungerar som
uppdaterare, skriver ner aktuell information om offlinebehörigheter samtidigt som dörren öppnas. Ett smidigt sätt
att tilldela behörighet till offline-bestyckade dörrar.

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

All administration av behörigheter till cylindern sker i ARX
passersystem och samma kort kan användas till både
skalskydd och innerdörrar.
Lysdioder på läsaren indikerar godkänt respektive icke
godkänt tillträde. I god tid innan batterierna tar slut
indikeras även lågt batteri via röd blinkande lysdiod.
Batterilarm förs även över som en händelse till ARX via
passerkortet.
Läsaren monteras enkelt i dörrens cylinderurtag, inget
ingrepp behöver göras på dörren eller i karmen. E-cylidern
passar även för montage på skåp med cylinderlås.
Ingen extern strömförsörjning behövs då e-cylindern är
batteridriven med ett lithiumbatteri.
E-cylindern levereras monterad på ett Skandinaviskt
cylinderhus.
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Offline MIFARE elektronisk cylinder till ARX
Funktioner
• E-cylindern läggs in som en dörr i ARX programvara och
programmeras via PAP mjukvara och ett schemakort

Dörrtjocklek
• C900S fungerar till alla dörrtjocklekar

• E-cylindern går att vrida runt under den tid som den är
elektroniskt aktiverad (5 sekunder) och återgår sedan
automatiskt till låst läge alternativt låses manuellt efter
att kortet åter visas

Låshus
• Kan användas på alla Skandinaviska låshus,
Connect eller Modul

• 200 senaste loggar lagras

• Funktionen i läsare är beroende av vilket låshus
som används

Kommunikation kort och läsare
• Läsarteknologi: Mifare 13.56 MHz med

Innehåll i förpackning
• C900S E-cylinder monterad på cylinderhus

sektorläsning 1K eller 4K
• Läsavstånd: 1-3 cm (beroende på kort/tagg)
Miljö och batteri
• Batterityp:1 st Lithium CR2 (ingår)

• Batteri 1 st Lithium CR2
• Monteringsanvisning
• Verktyg för batteribyte

• Batterilivslängd: upp till 40.000 cykler

Övrigt
• Rostfritt stål med knopp i metall

• Relativ fuktighet: upp till 85%

• Mått: längd 40 mm, Ø35 mm.

• Temperaturområde: 0 till + 60°C
• IP-klassning: IP30

Artikelnummer
• Aperio C900S offline 			

507 211 682

E-cylindern är inte lämpad för utomhusbruk.
Indikeringar på läsare
• Grön = Giltig behörighet
• Röd = Ogiltig behörighet
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ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
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• Röd blinkning = Batterinivå låg

