
Popis

• Zámek ILCO Q90 nabízí bezkontaktní RFID technologii pro zvýšení pohodlí hostů                    

a zvýšení provozní efektivity. RFID řešení nabízí funkce pro lepší sledování uživatelů                 

a zaměstnanců, což vede k jejich lepší odpovědnosti. Zámek ILCO Q90 pracuje                           

s recepční jednotkou FDU a brzy také s webovým softwarem ATLAS.

Aplkace

• Vhodný pro malé i velké hotely                                                                     

• Jednoduchá výměna za stávající mechanické nebo elektronické zámky                                                                                                                

• Kontrola vstupů hostů do pokojů, společných prostor a zázemí

Zabezpečovací funkce

• Vysoká bezpečnost a ochrana před nedovolenou manipulací                    

• 25 mm pevná samozamykací západka (na výběr automatická závora)                

• Nouzové otevření: nouzová karta nebo elektronicky 

Snadná údržba

• Pracuje se zcela uzavřenou bezkontaktní čtečkou
• Životnost baterií až 2 roky
• Indikátor nízkého napětí baterií pro zaměstnance
• Audit a adresa zámku se nesmaže během výměny baterií
• Konstrukce a povrchová úprava odolná proti opotřebení                                                             
• Možnost aktualizace firmwaru

ILCO Q90	RFID	(Quantum	Serie)

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Popis Elektronický samozamykací zámek (25,4 mm) a západka (15,9 mm)

L / P Nastaveno z výroby (levý, pravý, levý reverzní, pravý reverzní)

Klika

ADA kompatibilní

Západka Zámek (25,4mm) a západka (15,9mm)

Tloušťka dveří Od 44,5 mm do 53,98 mm                                        

Přepravní hmotnost 3,62 Kg

Konstrukce
Kování: zinek
Kliky: zinek
Čtečka: plast

Povrchová úprava Saténový chrom nebo saténová mosaz

Rozteč 70 mm                                                                   

Možnosti zámku ANSI zadlabávací zámek s 32 nebo 25 mm čelem. Na výběr automatická závora

Troy Gala Elevon
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BATERIE

Alkalické Životnost až 2 roky. Indikátor nízkého napětí baterií pro zaměstnance s časovým předstihem pro včasnou výměnu

ZÁRUKA      

   Standarní Dva roky

Prodloužená ILCO	Service	Plans	(Platinum,	Gold,	Silver)

OPERACE  ZÁMKU
Datum / Čas Reálný čas: datum a hodiny/minuty

Programování Pomocít jednotky FDU a nahrávacího kabelu

Karta předregistrace Už 10 dní před příjezdem

Vypršení platnosti karty Od 1 hodiny do 7 let, záleží na typu a nastavení

Průchod mód Nastavení kartou

Výluka mód Nastavení kartou

Karty k použití RFID karty nebo přívěsky (ISO 14443), Mifare Classic (4 Byte NUID)

Zpětná vazba “Duální senzory” akustické a vizuální indikátory

Diagnostika Vestavný voltmetr a zobrazení verze zámku

Audit Posledních 2000 transakcí je uloženo v paměti zámku (ke stažení auditu se používá jednotka 
M-UNIT nebo  FDU nebo karta audit)

Funkce Handicap Prodloužená doba odemknutí (standard 4 sekundy, 15 sekund pro hendikepované)

Privátní uzamčení Odemknutí pouze nouzovou kartou (uživatelsky nastavitelné)

CERTIFIKACE A TESTY

Standard přístupu
ADA	compliant	levers	(Code	of	Federal	Regulations	28	CFR	Part	36	–	1994	“ADA	Standards
for	Accessible	Design”)

BHMA/ANSI

Certified	to	be	compliant	with	Grade	One	performance	tests	for	“ANSI/BHMA	A156.13-2005	Standard	for
Mortise	Locks	and	Latches,”	and	“ANSI/BHMA	A156.25-2007	Standard	for	Electrified	Locking	Devices.”
(Only	locks	tested	and	approved	by	non-biased	third-party	test	lab	are	allowed	in	the	“BHMA	Certified
Products	Directory”	found	at	www.buildershardware.com)

Požární odolnost

Listed	for	pre-prepared	manufactured	doors	and	certified	for	retrofitting	on	existing	doors	by
Underwriters	Laboratories	for	use	on	fire	doors	having		up	to	a	three-hour	rating.
	 a.	U.L.	Certification:		GWVW.R12071	“Accessories	for	Single-point	Locks	and	Latches	and	Fire	Exit
	 	 Hardware.”	Evaluated	in	accordance	with	UL	10B	and	UL	10C.
	 b.	U.L.	Listing:		GYQS.R11247	“Electrically	Controlled	Single-point	Locks	and	Latches.”		Evaluated	in	
	 	 accordance	with	UL	10B	and	UL	10C.
	 c. Also	classified	in	accordance	with	Uniform	Building	Code	Standard	7-2,	“Fire	Test	of	Door	
	 	 Assemblies”	(1997)

Elektronika FCC	Part	15	Class	A	and	Electromagnetic	Compatibility	(EMC)	Directive	2004/108/EC

Provozní podmínky -31°F	to	151°F	(-35°C	to	66°C)
0%	to	85%	non-condensing	humidity	at	86°F	(30°C)

Stavební zákon Florida Approved	in	the	exterior	door	category	(exterior	door	components).	Code	of	approval	is	FL16844


