
Popis

• Zámek Confidant RFID nabízí bezkontaktní 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 CONFIDANT RFID pracuje s webovým softwarem 
ATLAS, nebo se samostanou recepční jednotkou FDU.

Aplikace

• Jednoduchá výměna za stávající mechanické                  
nebo elektronické zámky
• Kontrola vstupů hostů do pokojů, společných

prostor a zázemí 

Zabezpečovací funkce

• Odolný proti vandalismu
• 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

• Odolná konstrukce a úprava proti opotřebení

•  Možnost aktualizace firmwaru

Confidant RFID™ 

Mechanické vlastnosti

Vnější konstrukce 

Konstrukce ze slitiny zinku / oboustranné kliky / ergonomická RFID 
čtečka / LED diody pro vizuální odezvu / kryt cylindrické vložky (pokud 
je použita) / 3 alkalické baterie typ AA a programovací rozhraní

Vnitřní konstrukce
Ocelová montážní deska / oboustranné kliky / průchozí otvor pro cylindr (volitelné)     
/ privátní knoflík nutný pouze v případě, že není žádný cylindr (volitelně)

Klika
K dispozici krátká nebo dlouhá klika
Volná venkovní klika nahoru a dolů v uzamčeném režimu

Povrchová úprava Saténový chrom nebo saténová mosaz

Baterie
3 AA baterie, až 120.000 otevření nebo 2 až 3 roky (10 otevření denně). Indikátor nízkého
napětí baterií pro zaměstnance s časovým předstihem pro včasnou výměnu

Dveře

Tloušťka:  35 mm – 60 mm 
Minimální rozteč: 45 mm nebo více
Dřevěné nebo kovové, duté nebo plné 
Rozetové kování eliminuje vrtání při výměně zámku

Konfigurace
Kit 1: Součástí je čelní kování
Kit 2: Součástí je čelní a vnitřní kování
Kit 3: Součástí je čelní a vnitřní kování, zámek (cylindr a klíč na přání) Confidant RFID s kartou



Kaba Ltd

Rozměry

CERTIFIKACE A TESTY     

Požární odolnost

Standardy: 
EN 1906 stupeň B a EN 14846 stupeň E (90 minut) s odkazem na NF EN 1634-1 UL 10C (3 hodiny 
kovové dveře a 30 minut dřevěné dveře)
DIN 18273, speciální kliky a cylindr
Musí být použity kompatibilní dveře a zámek

Elektronika CE 61000-4 a FCC Part 15

Provozní podmínky
teplota: -35°C až 70°C 
vlhkost: 0% až 90%
IP54 / IEC 60529   

OPERACE ZÁMKU

Datum/Čas Reálný čas: datum a hodiny/minuty

Programování 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 (ISO14443A s Mifare Classic), 
dostupné v Mini, 1K a 4K velikosti paměti (4 byte UID type)

Zpětná vazba “Duální senzory” akustické a vizuální indikátory
Diagnostika Vestavný voltmetr a zobrazení verze zámku

Audit 
Posledních 2000 transakcí v zámku (použitím M-unit nebo FDU nebo 
karty audit)

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

Privátní uzamčení Odemknutí pouze nouzovou kartou (uživatelsky nastavitelné)
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Compatibilní se 
zámky (obr. 1)

A)  Vzdálenost mezi osou kliky a cylindrem: 70mm to 92mm
B)  Rozteč: minimum 45 mm
C)  Velikost otvoru pro kliku : 7mm, 8mm, 8.5mm nebo 9mm hranatý
D)  Výška zámku: 135mm do 200mm
E)  Vzdálenost mezi klikou a vrcholem: 30mm do 80.5mm
     Cylindr typ Euro profil nebo Swiss

Obrázek 1
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