VingCard Essence
Fechadura Eletrónica
VingCard Essence revoluciona o mercado das fechaduras eletrónicas,
com todos os seus componentes dentro da porta, incluindo o leitor,
alcançando a máxima expressão do minimalismo, a verdadeira essência
de uma fechadura eletrónica de hotel.
VingCard Essence já está preparada para a utilização do Mobile Access.
Com a placa Mobile Access incluída no leitor, a sua propriedade estará
pronta para usar qualquer smartphone como chave de quarto quando
seja necessário.

: Certificação EPD (Environmental Product Declaration).
: Puxadores de latão ou aço inoxidável com rolamentos auto
lubrificantes de longa duração.
: Punho de aço de 3 pontos com mecanismo anti fricção.
: Trinco de segurança de aço temperado de 1 polegada (ANSI).
: Função antipânico – o fecho de segurança e o punho 			
ativam-se automaticamente com o puxador interior para uma 		
evacuação rápida em caso de emergência.
: Compatível com ADA (clientes com incapacidades físicas).
: Utiliza 3 pilhas AA standard que oferecem mais de 2 anos de vida 		
em condições de uso normal (isto dependerá do tráfego da porta e
se é online/Mobile Access).

DIMENSÕES
3 / 0,118"

45 / 1,772"

123 / 5,118"

CARACTERÍSTICAS

59 / 2,323"

: Seguimiento detallado de la auditoría: 2000 eventos en 			
modo offline y eventos ilimitados en modo online (almacenados en
el servidor local).
: Opção de abertura mecânica de alta segurança.
: Placa Mobile Access incluída no leitor.
: Especificações RFID:
				
- tecnologia 3,56MHz
				
- compatível com as seguintes normas:
					
- ISSO 14443 A (MIFARE incluindo Desfire)
					
- ISSO 14443 B
					
- ISSO 15693

Experience a safer
and more open world

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Alimentação

4,5 V CC (três pilhas alcalinas AA)

Localização das pilhas

No módulo de componentes eletrónicos
instalado no interior da porta

Material

Puxadores: aço inoxidável, qualidade SUS304
Tampa do leitor: policarbonato UL94V0
(Makrolon 6555)

Acabamentos metálicos

Satin Chrome, Polished Chrome, Satin Brass,
Polished Brass, Light Bronze, Velour Nickel,
US antique Dark e Black Titanium

Cor standard do plástico

Preto e branco

Puxadores standard

VingCard standard e puxadores de designer
Valli & Valli

Opções de abertura de emergência

Abertura eletrónica de emergência com
unidade de serviço e cilindro mecânico
opcional

Interface de utilizador

Display LED de comunicação 3 cores (verde,
vermelho, amarelo)

Mecanismo de Bloqueio

Mecanismo eletromecânico localizado no
interior da fechadura

Espessura da porta

34 - 120 mm

Compatibilidade de software de
sistema

Visionline e Vostio

Compatibilidade Online

Wireless (baseado no protocolo Zigbee) no
Visionline

Temperatura de armazenamento

-25ºC a + 70ºC conforme a IEC 60068-2.

Temperatura testada de
funcionamento

-25ºC a + 70ºC conforme a IEC 60068-2

Certificados

Certificação EPD (Environmental Product
Declaration)
Normas europeias EMC, LVD e R&TTE.
Aprovada de acordo com a EN14846.
Certificação corta fogo de acordo com a EN
1634-1. Certificação corta fogo conforme UL
(portas de madeira e metálicas)

Normas RFID standard

ISO 14.443 A, ISO 14.443 B, ISO 15.693

Compatível com Mobile Access

Placa Mobile Access (BLE*) incluída no leitor

Tipos de porta suportados

Portas interiores em materiais não metálicos

ANSI DB lockcase:

ANSI DA lockcase:

EURO lockcase:

DIMENSÕES DA CAIXA DA FECHADURA (LOCKCASE)
Variantes da lockcase ANSI

ANSI DA, ANSI DB (ambas disponíveis nas
versões 4-switch, trinco automático (ADB),
Austrália (AUS) e Japão (JPN)

Frentes das lockcase ANSI

25mm, 28mm e 32mm

Backset ANSI

70 mm

Variantes da lockcase EURO

EURO, EURO ADB, EURO MPA.

Frentes das lockcase EURO

20 mm , 22 mm , 24 mm

Backsets EURO

65mm e 80mm

* BLE: Bluetooth Low Energy
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