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Lokální  zastoupení
Benelux:    +32 477 957 126
Finsko:    +358 50 414 1257
Francie / Itálie / Maghreb:   +33 686 074 386
Indie:     +91 991 6950 773
Německo / Rakousko / Švýcarsko :  +420 724 723 184
Rusko / CIS:    +7 495 967 3840
Saudská Arábie:    +966 594 30 13 08
Střední východ:    +971 4445 2838
Ukrajina:    +380 674 478 240
Jihovýchodní Evropa:   +49 172 8484 346
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Samostatný přístupový systém 
DP-ZM-ES-K (klika s klávesnicí)

DP-ZM-ES-C (klika s čtečkou karet)

Systémy řízení a kontroly
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Samostatný přístupový systém

Uzavřený elektronický zamykací systém je navržen do těla kliky, kterou lze snadno namontovat do 
standardního panelového otvoru, což zjednodušuje integraci elektronického řešení vstupu do rozvaděče a 
eliminuje potřebu kabelů nebo propojení jednotlivých komponentů.

Vlastnosti a specifikace:
• unikátní elektrická funkce přenastavení
• vstup zjednodušuje Bezklíčový přístup
• vše v jednom zařízení umožňuje snazší integraci bez nutnosti elektroinstalace
• napájeno třemi AA bateriemi
• programovací klíč nabízí snadné a rychlé nastavení
• nízký provozní odběr prodlužuje interval výměny baterie (50 tisíc cyklů)                            
• LED indikátor poskytuje vizuální zpětnou vazbu při obsluze a programování
• zámek má zabezpečený mechanismus vačky 
• vhodný pro panel s otvorem 25x150mm (průmyslový standard)
• podporuje: 1 programovací klíč, až 10 Manažerských klíčů a až 10 uživatelských klíčů
• podporuje až 20 RFID karet nebo PIN kódů
• PIN kódy mohou být 4 až 7-místné
• nyní pouze pro jednobodové zamykání

OBJEDNACÍ KÓDY:
DP-ZM-ES-C Samostatná el. klika s čtečkou karet 13.56 

MHz a bateriovým boxem, ověřování po-
mocí karet

DP-ZM-ES-K Samostatná el. klika s klávesnicí a bateri-
ovým boxem, ověřování pomocí PINu

DP-ZM-ES-PK Programovací klíč pro samostatné el. Kliky 
(červený)

DP-ZM-ES-MK Manažerský klíč pro samostatné el. Kliky 
(černý)

DP-ZM-ES-UK Uživatelský klíč pro samostatné el. Kliky 
(černý)

RMS-ACS-CMIF MIFARE® Classic karty, 13.56 MHz, balení 
10ks


