
LOCKR CYLINDER

DEN FULLÄNDADE 
DÖRRÖPPNAREN 
Cylindern är den säkra och smidiga 
lösningen till ditt lås som passar alla 
typer av dörrar. 
Eftersom cylindern administreras i 
passersystemet går det självklart att 
styra behörigheten, vem som har rätt 
att komma in och vid vilka tidpunkter. 
Det enda användaren behöver göra 
är att tanka över behörigheten från 
en initieringsläsare. Det går att dela 
ut tillfälliga behörigheter och tappas 
en tagg bort spärras den enkelt i 
systemet. 
Slipp nycklar helt och kom in överallt 
med samma tagg. Enkelt och smidigt.

VAR KAN DEN ANVÄNDAS?
 
Det finns knappt några dörrar där 
cylindern inte passar. Den lämpar 
sig utmärkt för lägenhetsdörrar och 
då även säkerhetsdörrar, dörrar till 
tekniska utrymmen, förråd, skåp, 
kontorsdörrar eller varför inte på 
vapenskåp och medicinskåp. 
Den passar på alla dörrar med en 
rundcylinder och det blir ingen 
åverkan på dörren eftersom du 
kan använda ditt befintliga låshus. 
Beroende på låshus och använd-
ningsområde går det att välja mellan 
medveten låsning och självlåsning.

SÄKER OCH SMIDIG 

Cylindern är både enkel att installera, 
administrera och använda. 
Det är en offlineläsare som inte kräver 
någon kabeldragning och den drivs 
av två CR2-batterier. Batteritiden 
är tre år och då har vi räknat på att 
cylindern används 10 gånger per dag 
under dessa tre år.
Batteribyten sker smidigt från utsidan 
på dörren och cylindern blinkar när 
det är dags att byta.  Systemet indi-
kerar också när det är dags att byta 
batterier. Det går naturligtvis också att 
distribuera batterivarningen till berörd 
person via e-mail som då vet att det 
är dags att byta batteri. Vi har tagit 
fram en enkel och smidig produkt 
utan att göra avkall på säkerheten.



LOCKR CYLINDER

FÖRDELAR

Välkomnar alla dörrar till 
vårt passersystem.
Kvalitet.
Enkelhet.
Många användningsområden.
Kostnadseffektivitet.
Hög säkerhet. 

KONTAKT OCH FÖRSÄLJNING
Försäljning, installation och service 
av våra produkter sker via ett brett 
nät av återförsäljare (lås-, larm-, tele- 
och elinstallatörer).

TEKNISKA DATA

Utförande: Svart med cylinderring 
av härdat kromat stål

SSF låsklass: Testad RISE klass 5 
(inväntar SBSC intygen)

Matningsspänning: 6V

Batterier: 2xCR2 skall uppfylla 
IEC60086-4

Temperaturområde: -25 – +65 °C

Kapslingsklassning: IP67

IK Klassning: IK8

Lästeknik: Mifare Classic / Desfire 
EV2 (för låsklass 5 endast Desfire 
EV2)

Sändarfrekvens: 13,56MHz

Läsavstånd: Ca 2–4 cm beroende på 
transponder

Livslängd batterier (rumstemp): 3 år 
med 10 öppningar per/dag
Livslängd batterier (-25):
1–1,5 år med 10 öppningar per/dag

Batterivarning minst 3 veckor innan 
batteriet tar slut. RTC backup minst 3 
timmar (håller klocka och konfigura-
tion vid batteribyte).

Systemkrav R-CARD M5:   
Version 5.47 eller senare

Systemkrav UC-50:   
Version 3.00F8 eller senare

Initieringsläsarna 
Kräver senaste version av flash för 
Desfire EV2

Cylindermått (DxL):   
Ø52mm, L 62mm, skyddsbrickan 
Ø65mm, cylindermått Ø39.5 
(modullåshus)

Minsta djup från dörrblad till kistan:  
= 9.75mm (skyddsbricka och 5 shims)

Högsta djup från dörrblad till kistan: 
= 20.25mm * (Skyddsbricka utan 
shims) *

Vikt: 450g +(shims 32,5g) *med 
cylinderförlängare kan detta ökas


