
Popis

•	 Zámek ILCO 790 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 790 pracuje                 

s webovým softwarem ATLAS, nebo se samostanou recepční jednotkou FDU.

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, mechanický klíč nebo elektronicky

Snadná údržba

•	 Pracuje se zcela uzavřenou bezkontaktní čtečkou

•	 Životnost baterií až 3 roky

•	 Indikátor nízkého napětí baterií pro zaměstnance

•	 Audit a adresa zámku se nesmaže během výměny baterií

•	 Konstrukce a povrchová úprava odolná proti opotřebení

• Upgradeable lock firmware

ILCO 790 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

   Popis Pevný elektronický samozamykací zámek s vestavěnou RFID čtečkou,  kováním a spojovacím materiálem

P / L Zámek je oboustranný, pravý / levý (klika i zadlabávací zámek)

Klika

ADA kompatibilní, volná venkovní klika nahoru a dolu v uzamčeném režimu.	
Vzdálenost od konce kliky ke dveřím:
Dlouhá klika: (9,5 mm)
Krátká klika:               (51 mm)
Klika Elevon & Gala: (58 mm)

Zakrytý cylindr pro 
otevření klíčem

ILCO KIK Core (cylindrická vložka pro mechanický 
generální klíč pro nouzové otevření)

Západka
25 mm (pror ASM zámek) nebo 21.4 mm (pro ESM zámek) kovový, vnitřní zamykání, anti-panik systém, nouzové 
otevření klíčem nebo nouzovou kartou. Na výběr s automatickou závorou (auto deadbolt)

Tloušťka dveří Od 35 mm do 66 mm

Přepravní hmotnost 3.8 kg

Konstrukce Odlitek ze zinkové slitiny (mimo kliky a zamykacého knoflíku), vnitřek z nerezové oceli

Povrchová úprava Saténový chrom nebo saténová mosaz

Standardní rozteč 70mm, 60 mm také pro cylindrický zámek

Možnosti zámků

Evropský zadlabávací zámek [20 x 165 mm] s kulatým (20 nebo 23 x 235 mm) 
nebo hranatým (20 x 235 mm) čelem zámku
ANSI zadlabávací zámek s 32 mm nebo 25 mm čelem zámku. 
Na výběr automatická závora.
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BATERIE

Alkalické
3 AA baterie, až 120.000 otevření nebo až 3 roky (10 otevření denně). Indikátor nízkého napětí baterií
pro zaměstnance s časovým předstihem pro  včasnou výměnu

ZÁRUKA

  Standardní     
Dva roky

Prodloužená ILCO	Service	Plans	(Platinum,	Gold,	Silver)

OPERACE  ZÁMKU

Datum/Čas Reálný čas: datum a hodiny/minuty

Programování Můžete použít přístroj Kaba M-Unit nebo FDU

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 (k auditu zámku 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.
U.L.	Certification:	“Accessories	for	Single-point	Locks	and	Latches	and	Fire	Exit	Hardware.”	Evaluated	in
accordance	with	UL	10B	and	UL	10C.
U.L.	Listing:	“Electrically	Controlled	Single-point	Locks	and	Latches.”	Evaluated	in	accordance	with	UL	10B	and
UL	10C.
Also	classified	in	accordance	with	Uniform	Building	Code	Standard	7-2,	“Fire	Test	of	Door	Assemblies”	(1997)	

Elektronika FCC	Part	15	Class	A	and	CE	directive	89/336/EEC	compliant	

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	FL13061


