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Pilt Artikkel Seletus

CAPTURA    RFID MIFARE
®

13.56 MHz MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire®, EV1, EV2
- lihtne programmeerimine Mode kaardiga

- lihtne tööreziimi (personaalne või ühiskondlik) muutmine Mode kaardiga

- lihtne luku signaali heli sisse/välja lülitamine Sound kaardiga

- lihtne tehase seadete taastamine (RESET) Mode kaardiga ilma lukku lahti monteerimata

- personaalne tööreziimi korral võimalik lisada ühele lukule kuni 250 kasutajat

- patareidi eluiga: 25 000 tsüklit

- patareidi tühjaks saamise teavitus signaali kui ka LED valgusega

-patareide tühjaks saamisel saab kappi avada, aga lukustada ei saa kuniks patareid on uute vastu vahetatud

 - lukul akustiline ja optiline LED signaal

- lisavõimalusena ukse lahti tõukamise süsteem (käepidemeta lahenduse korral)

- Lehmanni kasutajakaardi lugemise kaugus lukust kuni 30mm

- lukk süvistatakse kappi sisse. Väljaspoolt nähtamatu lahendus.

- lukk töötab MIFARE tehnoloogial

Tüüp A:    CAPTURA lukk
 - tolmuvaba

 - sisaldab 1 x patareid CR123A

 - sisaldab kõiki vajaminevaid kruve

 - lisavõimalus lahtitõukurile (käepidemeta lahendus)

040160001 Captura lukk tüüp A (PU1)

040160002 Captura lukk tüüp A (PU25)

Tüüp B:    CAPTURA lukk
 - tolmuvaba

 - sisaldab 1 x patareid CR123A

 - sisaldab kõiki vajaminevaid kruve

040160003 Captura lukk tüüp B (PU1)

040160004 Captura lukk tüüp B (PU25)

Lahtitõukur, (lükkab ukse lahti)  -  (vajadusel). Saab kasutada Captura lukuga tüüp A. Lisakruve ei vaja. Käed vaba 

lahendus.

460060001 Lahtitõukur (PU1)

460060002 Lahtitõukur (PU25)

040033314
Optiline fiiber varras 16 - (vajadusel)

- optiliste signaalide edasi andmiseks kapi esiküljel, materjali paksusele 16-21mm

040033313
Optiline fiiber varras 10 - (vajadusel)

- optiliste signaalide edasi andmiseks kapi esiküljel, materjali paksusele 10-15mm

Vajalik paigaldamiseks metallist uksele:

Esikülje kate C1, vajalik ainult metallist ukse puhul

- ei vaja kaableid

- Led näidikuga punane/roheline

- RFID signaali võimendiga

040040083 Esikülje kate C1
040040082 Esikülje kate C1

CAPTURA
Uus elektrooniline lukk

https://www.captura-lock.com/en/
https://youtu.be/WC1nwbMvVfE
https://youtu.be/NoxmpJz51yk


Pilt Artikkel Seletus

051250021: Master kaart, Update kaart, Service-key

(Vajalik üles seadmiseks, programmeerimiseks ja uuendamiseks.) 

051250025: Kloon Master kaart (vajadusel)

(kui lisa Master kaart on vajalik) 

051250027: Asendus Master kaart (vajadusel)

(kui Master kaart on kaotatud vms)

051250034: Auto-Locking kaart (vajadusel):

051250023: Installation kaart (vajadusel) seadistajatele luku avamiseks ja sulgemiseks

051250024: Mode kaart, Sound kaart, Reset kaart (vajadusel)

 

- paneelile kuni 19mm (puidust ustele)

(Vajalikud kui soovitakse muuta seadeid: personaalne tööreziim/ühiskondlik tööreziim,  heli välja lülitamine/sisse lülitamine, tehase seadete RESET/taastamine) 

051250030: Kasutajakaart (1kmpl=10tk) (ISO/IEC 14443 tüüp A) 

(vajadusel, juhul kui NXP MIFARE® DESFire EV1 / EV2 kaarte ei ole):

Installation kaarti kasutatakse paigaldamise ja testimise eesmärgil näitamaks luku funktsiooni ja töötamist (avamine ja 

sulgumine). Lisaks, lukk võib olla suletud transportimise ajal sihtkohta. Kaart on universaalne. Iga numbriga kaarti võib 

kasutada iga lukuga. Installation kaarti saab kasutada ainult siis, kui lukk on "tehase tööreziimil".

Lukul olemas "Auto Locking" süsteem, mis tähendab, et kui lukk avatakse kasutajakaardiga, siis lukku sellega 

lukustama ei pea. Lukk sulgub automaatselt 5 sekundi pärast. Sellega tagatud luku turvalisus.                                 See 

võimalus olemas ainult personaalse tööreziimi korral.

Asendus Master kaarti saab igal ajal tellida, vajalik aga Service-Key number

040080111: Võti (1kmpl=10tk) (ISO/IEC 14443 tüüp A) 

(vajadusel, juhul kui NXP MIFARE® DESFire EV1 / EV2 kaarte ei ole):



Pilt Artikkel Seletus

- paneelile kuni 19mm (puidust ustele)

400400001: sageduse sümboli kleeps, must, 20x20mm, (vajadusel):

Kapi esiküljele kleepimiseks. Tähistab varjatud luku asukohta.

 

umbes 4 nädalat

Firma HetEst OÜ
Aadress: Tartu mnt 171/2, Peetri küla, Rae vald, 75312 Harjumaa
Telefon: 6064860
Mail: info@hetest.ee, tellimused@hetest.ee
Koduleht: www.hetest.ee

Tarneaeg:

040080113: Käepael (1kmpl=10tk) (ISO/IEC 14443 tüüp A) 

(vajadusel, juhul kui NXP MIFARE® DESFire EV1 / EV2 kaarte ei ole):


