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WCAN Deurbeslag

Omschrijving

Kenmerken

Specificatie

WCAN - Draadloze Kaartlezer

De WCAN kaartlezer kan eenvoudig op mechanische sloten
gemonteerd worden. De WCAN werkt op batterijen, dus bekabeling 
is niet nodig. Het elektronisch deurbeslag staat draadloos in verbin-
ding met een zogenaamd toegangspunt. Dit toegangspunt is via het 
netwerk verbonden met de centrale EAL ATS software.

• Live autorisatiebeheer, boekingen en batterij status (online gebruik)
• Draadloos verbonden met IP toegangspunt (online gebruik)
• Inputs voor deurstand signalering (online gebruik)

• Standalone functionaliteit zonder toegangspunt
• Lage installatiekosten
• Autorisatie via gegevens op kaart
• Kaart blokkeer functie i.c.m. online lezers
• WCAN manager voor offline beheer

• Kan eenvoudig op mechanische sloten worden gemonteerd
• Werkt op batterijen, dus bekabeling is niet nodig
• Bediening via MIFARE® Classic / DESFire EV1
• Kruk aan de binnenzijde altijd vrij te bedienen
• RVS beslag geschikt voor binnen montage
• Montage op bestaande sloten met p/c maat van 72 of 92 mm
• Altijd via europrofielcilinder te openen (optioneel)
• Geschikt voor deurdikte van 40-50 mm. (tot 90 mm = optie)
• Live pasbewegingen, autorisaties, etc. (bij online gebruik)
• Buffer boekingen bij tijdelijke uitval netwerkverbinding
• Combinatie met een bedraad systeem is mogelijk
• Voorzien van geluidindicatie en statusverlichting
• Wordt geleverd inclusief 3 stuks 1,5 V AAA batterijen
• Lange levensduur batterijen (2 jaar - 40.000 deurbewegingen)
• Toegangspunt met deurstand signalering
• Op elk toegangspunt kunnen maximaal vier draadloze deuren gekoppeld worden

• Afmetingen (L x B x H) : 82 x 40 x 16 mm

• Lezer techniek: MIFARE® Classic / DESFire EV1
• Bij online gebruik: Live pasbewegingen, autorisaties, batterij status, etc.
• Kleur: Blauw EAL front (andere fronten optioneel)

     Backplane RVS
     * = 60 mm / 70 mm
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Buitenafmetingen Bevestigingsmogelijkheden

• Afmetingen (L x B x H) : 82 x 40 x 16 mm
• Montage op bestaande deur
  (deurbeslag met p/c maat van 72 of  92 mm, zie maatschets)

• Deurbeslag geschikt voor deurdikte van 40-50 mm
• Optie: Deurbeslag geschikt voor deurdiktes tot 90 mm
  (bij gebruik van extention set)

Voorbeelden voor deurbeslag Rechtsdraaiend:
WCAN EALZR - zonder uitsparing cilinderslot
WCAN EAL72R - met uitsparing cilinderslot p/c = 72 mm
WCAN EAL92R - met uitsparing cilinderslot p/c = 92 mm
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• Info + Artikelnummers :
  Neem contact op met ons Sales Team voor meer Info en de juiste Artikel- en Bestelnummers.
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