
SMARTair® E-Motion er en elektronisk 
dørmontert Update on Card skaplås beregnet 
på for eksempel garderobeskap eller andre 
type oppbevaringsenheter. Skaplåsene er 
batteridrevne med lokal intelligens og har ikke 
behov for kabeltilførsel, noe som gjør denne 
type løsning meget kostnadseffektiv. 

SMARTair® 
E-motion elektronisk skaplås

Tekniske data
 Bruksfrekvens Lav 

 Miljødata  Ikke egnet utendørs.
   Opp til 85% relativ fuktighet
   IP55
   0o C til +65o C

 

 Strømforsyning 3 x AAA batterier
   20 000 avlesninger før 
   batteriskift (maks. 1-2 år)

 

	 Sertifikater CE (EMC, R&TTE)
   ROHS, REACH, WEE
 

 Kortteknologier MIFARE® Classic. DESFire®

   eller iCLASS®
 

 Systemteknologi SMARTair® Update on Card 

Garderobeanlegg på skoler, i svømmehaller, 
treningssentre, sykehus og andre institusjoner.
SMARTair® E-Motion benytter berøringsfri 
leseteknologi som enkelt kan kombineres med 
andre systemer,  eksempelvis andre adgangs-
systemer og ulike betalingsløsninger.
Både adgangskort og -brikker kan benyttes, og i 
svømmehaller kan det praktisk benyttes 
vanntette RFID armbånd for adgang til skap.

Bruksområder

SMARTair® E-Motion finnes i flere forskjellige 
varianter, tilpasset de mest vanlige standardmål 
for skapdører. 
Det betyr at eksisterende mekaniske skaplåser 
enkelt kan erstattes med E-Motion skaplåser.
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Dimensjoner

Lang modell

Spesifikasjoner
•  Leseavstand: 1-2 cm
•  Modeller for ulike dørtykkelser: 
 2-12, 12-15 eller 15-25 mm 
•  Elektrisk nødåpning: 
 Håndterminal eller SMARTair® nødåpningsenhet
•  Lysindikasjon ved gyldig og avvist adgang
•  Lysindikasjon ved lavt batterinivå
•  Kan konfigureres til automatisk opplåsing et 
 definert antall timer etter at skapdøren ble låst
•  Oppgraderbar fastvare
•  Intern klokke:
 Klokken må oppdateres én gang per år og etter
 batteriskift
 Automatisk veksling mellom sommer-/vintertid
 Årskalender

Kort modell

E-Motion har to mulige bruksfunksjoner.

Funksjon

Fritt valgbare skap, offentlig modus: 
Denne modus egner seg godt der brukere fritt 
skal kunne velge seg et ledig skap. Alle brukere 
får tildelt et kort (brikke/armbånd) i SMARTair® 
systemet. Brukeren låser skapet ved å ta låsegrep 
og så holde kortet foran leseren. Når en bruker 
har låst sitt skap, er det bare denne brukeren 
som kan åpne det igjen. Samme kort kan ikke 
låse flere skap samtidig. Når personen kommer 
tilbake og låser opp skapet, er både kort og skap 
frigjort og skapet kan fritt benyttes av andre 
personer. Det er mulig å i tillegg lagre kort 
eller brikker for driftspersonell som kan åpne 
definerte skap.

Faste personlige skap, privat modus: 
Denne funksjonen benyttes der personer har 
egne faste skap over lengre tid, for eksempel 
ved sykehus eller på skoler. Så fort kort eller 
brikke er aktivert og tildelt et skap i SMARTair® 

systemet, fungerer de uten behov for ytterligere 
programmering av selve skapet. Sletting av 
kort og brikker kan enten skje automatisk ved 
utløp på tid eller ved omkoding av kort/brikke. 
Også i denne modus kan kort og brikker for 
driftspersonell eller andre tildeles adgang for å 
åpne definerte skap.


