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TextFlow 12

electronic locking system G-ELS, Typ: ELS

Dane zamówienia

Numer katalogowy 960015 ELS

GTIN 4045197911643

Klasa artykułu 91Y

Opis

Wykonanie:
Tryb TAG: za pomocą karty administratora TAG wzbudzić zamek w tym trybie i użyć tagów
GARANT do otwarcia lub zamknięcia zamka.
Możliwość późniejszego zastosowania w sprzęcie warsztatowym GARANT, wyprodukowanym po
roku 2006.
Tryb PIN: za pomocą karty administratora PIN wzbudzić zamek w tym trybie i użyć kodu PIN do
otwarcia lub zamknięcia zamka. W kodzie PIN można użyć cyfr 1-4 (np. 2 3 1 4).
Można wprowadzić PIN 4-miejscowy (256 różnych możliwości) albo 6-miejscowy (4096 różnych
możliwości).
Zamek jest wyposażony w pojemnościowe pole dotykowe. Pole dotykowe jest podczas obsługi
podświetlone od tyłu dla zapewnienia lepszej widoczności.
Inteligentny, pewny i szybki dostęp do państwa narzędzi G-ELS. Ergonomiczny i przyjemny
w dotyku dzięki 2-składnikowym wkładkom uchwytów. Krystalicznie przezroczysty, jasny
wyświetlacz OLED z dużym kontrastem. Bateria pozwala na wykonanie 20.000 cykli zamykania.
wskazówka:
Wielkość zamka G-ELS zależy od typu szafki, ze względu na mechanizm zamykania (np.
960015, wielk. GP11 jest przeznaczony dla szafy z drzwiami szkrzydłowymi). Państwa doradca
z dziedziny wyposażenia warsztatów określi potrzebny wariant. Przy pierwszym zamówieniu
trzeba również zamówić kartę administratora.
Praca na zasilaniu z baterii tylko z użyciem baterii Hoffmann Group. Baterie i części zamienne są
dostępne przez Hoffmann Group.
Wymiana zamków już aktywowanych i tym samym spersonalizowanych w karcie administratora
jest niemożliwa.
wysokość: 37 mm
długość: 123 mm
głębokość: 33 mm
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Żywotność baterii: 20.000 cykli zamykania
Rodzaj wyświetlacza: OLED

Opis techniczny

długość 123 mm

wysokość 37 mm

głębokość 33 mm

Rodzaj wyświetlacza OLED

Akcesoria

Karta administratora do G-ELS Typ PIN 960013 PIN

Karta administratora do G-ELS Typ TAG 960013 TAG

Pokrywa  Typ BATCOV 960019 BATCOV

Pokrywa  Typ PINCOV 960019 PINCOV

Bateria litowa  Typ BAT 960016 BAT
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