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Dane techniczne

QQ Możliwość modułowego przedłużania o 5mm od rozmiaru 
30/30 do 90/90

QQ Transponder: Mifare Classic (13.56Mhz)
QQ Zasilanie bateryjne. Standardowe bateria CR2 1szt. 

umożliwia około 80.000 otwarć w okresie do 4 lat
QQ Możliwość łączenia z mechanicznymi systemami Master 

Key typu STR, TH6, 3VE
QQ Ochrona przed przewierceniem – hartowane kołki i kulki 

stalowe w bębenku i obudowie
QQ Zakres temperaturowy: -20°C ÷ +80°C
QQ Typ ochrony: IP67 zgodnie z EN 60529
QQ Wykończenie powierzchni: stal nierdzewna

Wkładka mechatroniczna – E204



wariant 2

– nośniki elektroniczne (karty, breloki) są dostarczane 
z pasującą do nich kartą kasującą. Zapis danych nastę-
puje jak w pierwszym wariancie. Jeżeli zginie nośnik 
elektroniczny użytkownika indywidualnego, można 
przy użyciu odpowiedniej karty kasującej zablokować 
zagubiony nośnik. Nie dotyczy to jednak pozostałych 
nośników.

wariant 1

– w którym wykorzystuje się obok indywidualnego 
nośnika elektronicznego (karty, breloka) tylko kartę 
programującą.
Zapis danych na nośniku elektronicznym użytkownika 
indywidualnego następuje przez zbliżenie karty pro-
gramującej do wkładki elektronicznej, elektronicznego 
szyldu drzwiowego lub czytnika naściennego a następ-
nie zbliżenie nośnika elektronicznego użytkownika.
W przypadku zagubienia nośnika elektronicznego 
(karty, breloka), wszystkie dane mogą zostać usunię-
te z wkładki elektronicznej, elektronicznego szyldu 
drzwiowego lub czytnika naściennego za pomocą karty 
programującej. Ponowne programowanie systemu 
odbywa się za pomocą karty programującej.

Warianty 1 i 2 mogą być uzupełnione o funkcję  „stałego do-
stępu”. W tym przypadku nośniki są tak zaprogramowane, 
że na wkładki elektroniczne, elektroniczne szyldy drzwiowe 
lub czytniki zostaje zapisany tzw. moduł funkcyjny „stałego 
dostępu” (funkcja biuro). Pozwala on na pozostawienie 
okucia elektronicznego otwartego na  stałe. 
Funkcja ta zostanie uruchomiona, kiedy nośnik elektronicz-
ny zostanie zbliżony do okucia elektronicznego przez czas 
około 5 sekund. Krótszy czas powoduje, że ten sam nośnik 
otwiera drzwi tylko jednorazowo. 
Funkcja ciągłego dostępu sprawdza się wtedy gdy na 
przykład podczas szkolenia chcemy pozostawić na stałe 
otwarte drzwi wejściowe. 

System easyCard
System easyCard funkcjonuje bez oprogramowania 

i umożliwia zapisywanie i kasowanie danych nośników 

elektronicznych użytkowników indywidualnych (kart, 

breloków) przy wykorzystaniu karty programującej.

Możliwe jest łącznie w jednym systemie wkładek 

mechatronicznych, elektronicznych szyldów 

drzwiowych oraz czytników kart.


