blueSmart Active
Actieve sleutel voor het blueSmart systeem.

Met de blueSmart Activesleutel breidt Winkhaus het portfolio voor de toegangsorganisatie blueSmart uit met een bijzonder slim en veelzijdig component. De actieve
elektronische sleutel beschikt over een breed scala van functies. Zo communiceert hij
bijv. met passieve cilinders die geen eigen stroomvoorziening hebben. Bovendien kan
deze sleutel ook als programmeerapparaat worden gebruikt en kan hij de functie van
poweradapter op zich nemen.

Winkhaus blueSmart Active:
++ Bedient passieve en actieve cilinders
++ Programmeerapparaat in pocketformaat
++ Noodstroomvoorziening voor actieve cilinders
++ Maakt ook het gebruik van actieve en passieve cilinders en sleutels
binnen één sluitsysteem mogelijk
++ Minder beperkingen waardoor meer toepassingsmogelijkheden binnen
het elektronische sluitsysteem
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• Met een eigen controller, eigen klok, eigen stroomvoorziening, schakelaar en LED
• Voor de bediening van actieve en of passieve cilinders1 , bijv. bij blootstelling aan extreme weersomstandigheden
• Als completerend product voor nieuwe of bestaande1 blueSmart-systemen:
– Als poweradapter
– Als klein programmeerapparaat 2
– Als sleutel met duidelijk uitgebreide blueSmart-functionaliteit, vooral bij het gebruik van de virtuele netwerkmogelijkheden
• Kan bij max. 65.000 deuren individueel geautoriseerd worden1
• Gebruik van twee individuele tijdprofiel in 15 minuten-raster op de sleutel1
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• Grote geheugencapaciteit
• Bij gebruik als "normale" sleutel (zonder knopbediening bij de deur)
– Opslag van de laatste 500 eigen sluithandelingen met datum en uurtijd
– Verspreiding van max. 40 commando's in het virtuele netwerk
• Bij gebruik in de programmeermodus1,2 (knopbediening bij de deur vereist)
– Uitlezen van max. 8000 sluitgebeurtenissen uit de cilinderlijsten
– Doorgifte van max. 4000 programmeercommando's aan max. 200 cilinders in het virtuele netwerk
– Programmering van max. 126 tijdprofielen inclusief feestdagentabellen
• Tot max. 30.000 sluitingen of max. 4 jaar stand-by
• Eenvoudige batterijvervanging
• Levering inclusief batterij
1 Evt. firmware-update van de deurcomponenten noodzakelijk
2 Niet mogelijk bij dubbele knopcilinders bS6x
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