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  ERGO-LOCK 4.0 RFID 



DANE TECHNICZNE

	■  Elegancki wygląd – wąskie krawędzie zapewniają 

spójne wzornictwo i optymalnie pasują do kształtu 

szafek z drzwiami skrzydłowymi.

	■  Ergonomiczna obsługa jedną ręką – otwieranie 

naturalnym, płynnym ruchem. Wystarczy pociągnąć 

do góry i otworzyć, ten sposób jest odpowiedni tak 

samo dla osób prawo- jak i leworęcznych. Wygodna 

obsługa w rękawicach dzięki dużemu zagłębieniu 

pod uchwytem.

	■  Bezpieczne trzypunktowe ryglowanie – uniemożliwia 

wyważenie drzwi szafki.

	■  Po wyjęciu rzeczy z szafki wystarczy dociśnięcie łok-

ciem, nawet gdy obie ręce są zajęte.

	■  Bezkluczowa identyfikacja i użycie za pomocą karty 

RFID / nośnika danych (radio-frequency identifica-

tion).  

Układ wizualnego potwierdzenia działania 

wysyła sygnał uprawnienia do korzystania (zielony) 

lub odmowy korzystania (czerwony).

	■  W połączeniu z oprogramowaniem zarządzającym 

pozwala na kontrolowaną regulację dostępu (zarzą-

dzanie kontami użytkowników) w celu zapewnienia 

najwyższego bezpieczeństwa – czynności zamykania 

mogą być protokołowane i weryfikowane. 

	■  Elastyczne możliwości zarządzania i organizacji dla 

różnych grup użytkowników i obszarów wykorzysta-

nia. Opcjonalnie również możliwość włączenia do 

istniejących systemów kontroli dostępu – możliwe 

doradztwo!

	■  Zwiększone bezpieczeństwo dzięki zamykaniu 

kluczem Master – w razie potrzeby pozwala na 

kontrolowane 

otwarcie szafki.

	■  Bezpieczeństwo inwestycji – łatwe doposażenie już 

istniejących szafek w Ergo-Lock 4.0 RFID.

Wizualne i akustyczne potwierdzenie działaniaPo wyjęciu dużych przedmiotów po prostu 
docisnąć

Eleganckie wzornictwo, ergonomiczny zamek 
zapewnia optymalną obsługę

TO OFERUJE ERGO-LOCK 4.0 RFID

RODZINA ZAMKÓW ERGO-LOCK 4.0

Rodzina zamków Ergo-Lock 4.0 zachęca wysokiej jakości wyglądem – aktualnym i na czasie. Pasuje do każdego 

pomieszczenia i sprawia, że Twoja szafka jest niepowtarzalna. Opatentowany mechanizm zamka pozwala na za-

mknięcie szafki po prostu przez dociśnięcie. Umożliwia to łatwą obsługę, nawet gdy ma się zajęte ręce. Wymienny 

bębenek, możliwość późniejszej wymiany, zamykanie zamków jednym kluczem – Ergo-Lock jest elastyczny! Umoż-

liwia to wprowadzanie modyfikacji w przyszłości oraz zapewnia bezpieczeństwo inwestycji.

W zależności od potrzeb w zakresie bezpieczeństwa zamiast kluczy można zastosować kod PIN lub transponder. 

Wersja Ergo-Lock 4.0 z PIN-em i RFID to pełnowartościowy, elektroniczny zamek offline, który jest zgodny naj-

nowszymi standardami techniki. Montaż i funkcja mechanicznego zamknięcia trzech wariantów zamka są ze sobą 

kompatybilne.
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ERGO-LOCK 4.0 RFID

W SKRÓCIE: 

Zasilanie energią Typ baterii: 2 baterie paluszkowe AA, alkaliczne 1,5 V

Żywotność baterii ok. 3 lata / 30 000 uruchomień w temperaturze pokojowej

Zasilanie awaryjne z zewnątrz przez mikro-USB (powerbank)

Godzina/data w połączeniu z oprogramowaniem zarządzającym

Nadajnik sygnału optycznego Czerwony-żółty-zielony wskaźnik LED

Nadajnik sygnału akustycz-
nego

Brzęczyk piezoelektryczny 

Pamięć
EEPROM – konfiguracja pozostaje zachowana (również w razie zmiany baterii). Godzina jest utrzymy-
wana min. przez 5 min

Technologia RFID MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire EV1, EV2

Częstotliwość 13,56 MHz, należy przestrzegać przepisów krajowych dotyczących dopuszczalnych częstotliwości.

Obsługiwane transpondery MIFARE® Classic (1K/4K), MIFARE® DESFire, wg ISO 14443A

Maks. moc nadawania < 1 W

Zasięg pola odczytu / 
natężenia pola

0-25 mm

Ryglowanie mechaniczne ryglowanie trzypunktowe z silnikowym blokowaniem rygli

Antywłamaniowość Klasa C wg normy DIN 4547-2

Materiał obudowy Górna osłona ASA, dolna osłona PA6GF30

Kolor Czarny, uchwyt niklowany na matowo

Dopuszczalna temperatura / 
wilgotność otoczenia

Temperatura robocza 5 - 40°C, w wilgotności względnej od 30 do 80%, bez kondensacji 
Temperatura składowania od -25°C do +70°C (bez baterii)

Dopuszczenie ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 :2017-02 EN 61000-4-2:2009 
ETSI EN 301 489-3 V1.6 1 :2013-06 EN 61000-6-3:2006 + A1: 2008 + A2: 2010 
ETSI EN 300 330 V2.1.1 2017-02 EN 60950-1:2006 + A11 2009 + A1:2010 + A12:2011 
EN 55032: 2015 / CISPR 32:2015  + AC:2011 + A2:2013  
EN 61000-6-2: 2005   EN 50364:2010

Obszerne wgłębienie pod uchwytem dla optymalnej obsługi, również w 
rękawicach  

Bezpieczne zamknięcie trzypunktowe  Wizualne potwierdzenie 
działania



AKCESORIA ERGO-LOCK 4.0 RFID

KARTA TRANSPONDEROWA

Karta Master 
W celu pełnego uruchomienia należy przeprowadzić przyuczenie karty Master. Jest ona 
potrzebna do rozpoczęcia i zakończenia procesów programowania. Do jednego zamka 
można przyuczyć maksymalnie jedną kartę Master. Można używać karty Master do wielu 
zamków.

Karta aktualizacyjna 
do wgrywania aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Klucz serwisowy 
indywidualny klucz serwisowy jest konieczny do ponownego zamówienia karty Master i 
karty aktualizacyjnej.  
Ta karta nie ma żadnej funkcji elektronicznej.

487200 29,00 EUR/szt. Zamawiana ilość   

PODSTAWOWY ZESTAW DO PROGRAMOWANIA

Dźwięk 
Zarządzanie dźwiękiem (włączanie/wyłączanie)

Reset 
Przywrócenie ustawień fabrycznych 

487203 29,00 EUR/szt. Zamawiana ilość    
 

ZESTAW POSZERZAJĄCY DO PROGRAMOWANIA

ZAPYTANIE
Osoba do kontaktu

Adres e-mail

Telefon

Podpis    

Firma

Numer klienta (jeśli jest)

Ulica

Kod pocztowy / miejscowość

Karta użytkownika 
Proszę wpisać żądaną liczbę użytkowników

487201 5,50 EUR/szt. Zamawiana ilość     


