CLIQ Remote Cylinder
Intelligent högsäkerhetscylinder
• på distans
Behörighet

Användningsområde
Grundtanken med CLIQ-teknologin är skapandet av ett
låssystem som behåller en hög säkerhetsnivå trots
uppgradering, ändringar eller expansion. Även efter
många års användning och ett ständigt flöde av nya
hyresgäster, nya medarbetare eller förändringar som sker
på arbetsplatsen, förblir säkerhetsnivån oförändrad.
Intelligenta låssystem ger kontroll över alla nycklar, som
enkelt kan uppgraderas och kan skräddarsys för att passa
alla behov.
CLIQ Remote tar passersystemsegenskaper till
låssystemvärlden
ASSA CLIQ Remote är en låscylinder på högsta
elektromekaniska säkerhetsnivå. Rekommenderas för alla
typer av elektromekaniska låssystem. Inom systemet finns
möjlighet att projektera såväl högsäkerhetscylindrar som
funktionscylindrar och den mekaniska delningen är alltid
unik. Den elektroniska programmeringen av cylindern ger
behörighet till individuella nycklar eller grupper av
nycklar. Lika enkelt är det att spärra en nyckel från tillträde
till en CLIQ Remote Cylinder.

Funktion
•

Elektronisk behörighetsstyrning utan kablar

•

Kostnadseffektiv lösning

•

Patenterad nyckelkontroll

•

Händelseloggar sparas I både cylinder och i nyckeln

•

Flexibel behörighetshantering

•

IPX5 Klassad

•

Inget batteri

•

Cloud (web)-baserad programvara

•

Uppfyller fordringar enligt: SS 3522 klass 3
EN1303 klass 6
EN 15684 Mechatronics

•

EMC testad enligt EN61 000-6-2, 3 (2001) (2003)

•

Angreppsskyddad

•

Dyrk- och manipulationsskyddad

•

Central administration

•

Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet

•

Kapslad elektronik

•

Temperaturområden: - 40ºC till + 80°C

CLIQ Remote Cylinder
•

Design:

Intelligent högsäkerhetscylinder
Behörighet på distans
Funktion
Enkel användning med sofistikerat resultat.
1. Nyckeln sätts in i cylindern.
2. Cylindern får spänning av batteriet i nyckeln.
3. Krypterad information överförs mellan nyckeln
och cylindern.
4. Nyckeln kommer att beviljas tillträde om samtliga
krav uppfylls:
– Nyckeln är aktiv vid tidpunkten
– Schemat på nyckeln ger tillgång till cylindern vid
den tiden
– Cylindern är känd av nyckeln
– Nyckeln finns med i cylinderns förteckning över
godkända nycklar
– Den mekaniska kodningen tillåter nyckeln att
öppna cylindern
5. En händelselogg för att nyckeln har satts i
cylindern sparas i nyckeln och i cylindern. Tid, datum,
nyckel och cylinderID samt resultatet lagras i loggfilen.
Händelseloggar: 1000 behöriga/obehöriga händelser
100 främmande händelser
(nycklar från andra system)
Installation
En CLIQ Remote cylinder har samma installationsförfarande som
en mekanisk ASSA cylinder, endast 4 skruvar.
Service
ASSA Låsspray 8511
ASSA De-Icer 11855

Remote cylinderformer

