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Kód na objednanie: 023 252 0160

Hlavné vlastnosti miniK10
> Najmenší elektronický skrinkový zámok na trhu
> Šetrný k prírode výdrž batérie je 10 rokov
> Univerzálna možnosť montáže
> Rýchla a jednoduchá montáž
10 YEARS

> Nie je potrebná žiadna dodatočná rukoväť

> Červený alebo zelený indikátor vám umožňuje vidieť otvorené
alebo uzamknuté skrinky

Back
1. červená LED
2. zelená LED
3. klávesnica
4. telo zámku
5. zatvorené pozícia
6. Indikátor na knoflíku
7. otvorená pozícia
8. rukoväť / knoflík
9. montážny otvor
10. telo zámku

Emergency
Battery
Back Up

11. kryt batérie
12. skrutky na kryte batérie
13. výrobný štítok
14. skrutka kovová závora
15. kovová závora
16. otvor kovovej závory
17. cylinder kovovej závory
18., Card, Bluetooth®
Compatibility indicator
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> Material:

kvalitný plast

> Mechanizmus:

kov

> Farba:

čierna / biela

> Funkcie:

9 programovateľných funkcií

> Vlastnosti:

červená / zelena LED otvorenie /zatvorenie skrinky

> Standard:

stupeň krytia IP54
Elektrické a elektronické zariadenia
súlad s RoHS 2011/65 / EU & 28300
Smernice o elektroodpade a elektronickom
Odpade sú v súlade s PAH AfPS GS 2014: 01

Indikátor otvorenia

> spôsob montáže

Indikátor zatvorenia

Montáž na drevenú skrinku

vertikal /horizontal
spô

> Hrúba dverí:

Max. 20-22 mm

Montáž na kovovú skrinku

new
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miniK10m je kompatibilný s akoukoľvek kartou Mifare 13,56 mHz
alebo náramkom. Ponúka dvojitú technológiu hesla alebo RFID
Zariadenie Mifare. Režim prevádzky pevne pridelená skrinka, alebo náhodný
výber skrinky. Konfigurácia master kartou

ako užívatelia.Use with Master Card, Service Card, User Card and User
Password.
Usage Options
Personal Operation with card (individual operation) Up to 10
cards
Locker Mode Operation with card (multiple user)
Cardless Personal Operation (individual operation) (Use with User
Password)
Cardless Locker Mode Operation (multiple user) by User
Password PIN Battery power is conserved by pressing any button
before using card
Locker Mode Operation with Card or Password
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miniK10mc je kompatibilný so štandardom Mifare 13,56 mHz . Otvorenie
zámku RFID kartou, príveskom, náramkom.
Režim prevádzky pevne pridelená skrinka, alebo náhodný výber skrinky.
Konfigurácia master kartou
Na otvorenie zámku musíte stlačiť tlačítko prebudenie zámku (šetrenie
batérie) a priložiť kartu

K10mc Appropriate Card:
MIFARE Classic® cards...

new
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One of the few RFID locker locks in the world of its size with PIN
and 125 kHz Proximity card, keyholder and wristband. If preferred,
users can choose “password” or card access. Master manages the
lock by “card”. Features Master Card, Service Card, User Card and
User Password.
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miniK10pc je kompatibilný so štandardom EM 125 Khz . Otvorenie zámku
RFID kartou, príveskom, náramkom.
Režim prevádzky pevne pridelená skrinka, alebo náhodný výber skrinky.
Konfigurácia master kartou
Na otvorenie zámku musíte stlačiť tlačítko prebudenie zámku (šetrenie
batérie) a priložiť kartu
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Môžete manažovať parametre pre otváranie-zamykanie. Aplikáciu hopinlock ®
si môžete stiahnuť do mobilného zariadenia. Môžete pridelovať kódy a účty
zákazníkov s platnosťou dátumu a času prideleného uživateľovi, vyčítať
históriu otvorenia nastavovať parametre skrinky.

Identify
zones

Identify
locks

Jedná sa o zámky, ktoré možno použiť s Hopinlock Security
Kódové (hSC) heslá, ktoré sú generované v hopinlock®servery.
Vďaka heslám hSC, ktoré sú platné od niekoľkých hodín do
Poskytuje sa flexibilný a vysoko bezpečný prístup užívateľov.
Zámky hSC sú navrhnuté a vyvinuté pre špeciálne použitie
aplikácie, ako sú prenájom boxov, uzamykateľné skrinky, ukončenie
cestyskrinky určené pre zamestnancov na obmedzené použitie,
telocvične a fitness

Create
tasks

Spojenie s
miniK10
NFC area

Použite kódu

Použitie manažovania cez mobilnú
APP hopinlock

Poslať kód SMS

Data configurácie cez
(Cloud) System

coming
soon

coming
soon
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MiniK10B je najnovším členom našej miniK10 skupiny
ktorý obsahuje Bluetooth®, ako aj 12-tlačidlovú klávesnicu

vhodné pre osobné alebo firemné použitie. Využite výhody
technológie Bluetooth®ovládať zámky na uzamykateľné skrinky
alebo jednoduchú správu zámkov.Použite svoj zámok jednoducho s
aplikáciou hopinlock®prístup k Bluetooth® alebo s klávesnicou, viď
udalostí, alebo sledujte detaily otvárania / zatvárania vášho
zámku.Another new member of the miniK10 group is our Bt model

Použite
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Ideálny uzamykateľný zámok pre osobnú prevádzku. jedným
tlačidlom.
Využite všetky možnosti technológie Bluetooth® v sieti aby ste mohli
používať uzamykateľné zámky alebo jednoducho ovládať naše
zámky.Použite svoj zámok jednoducho s aplikáciou hopinlock®
prístup k Bluetooth® alebo s klávesnicou, viďDenník udalostí
zaznamenáva podrobnosti o otváraní / zatváraní vášho zámku..

Použitie kódu alebo karty (RFID)

Použitie iba karty (RFID)
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