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Τύπος Α: ’Αμεση εφαρμογή πάνω στο υπάρχον χερούλι

Τύπος Β: Για εφαρμογή ακριβώς πάνω από το υπάρχον χερούλι

Τύπος C: Για τοποθέτηση ανεξάρτητα από το υπάρχον χερούλι

Τύπος D: Για τοποθέτηση πάνω στο υπάρχον χερούλι και εγκατάσταση πλακέτας στο σόκορο της πόρτας

Τοποθετείται στα ακόλουθα 
μοντέλα

 ✔ Απόλυτη προστασία από υγρασία και αλμύρα

 ✔ Η RFID κάρτα ξεκλειδώνει τη κλειδαριά από μικρή 
απόσταση

 ✔ Λειτουργεί με 4 αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ και διάρκεια 
ζωής  για πάνω από 2 έτη

Με πλαστικό εξάρτημα 
κάλυψης οπής κάρτας

 ✔ Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας
 ✔ Αποθηκεύει τις τελευταίες 224 καταγραφές 

κινήσεων
 ✔ Λειτουργεί σε συνδυασμό με τους ήδη 

υπάρχοντες διακόπτες εξοικονόμησης ενέργειας 
δωματίου

 ✔ Σύστημα αντι-κλωνοποίησης 
καρτών

 ✔ Λειτουργία ελεύθερης 
πρόσβασης

 ✔ Τοποθετείται σε όλες τις ηλεκτρονικές κλειδαριές 
κάθε τύπου στις ήδη υπάρχουσες  πόρτες

 ✔ Δεν αφήνει σημάδια και χωρίς να αλλάξετε τη 
λογική πρόσβασης με τη κάρτα.

 ✔ Κατάλληλο για εξωτερικές συνθήκες με 
προδιαγραφές IP65
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