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RFID/NFC Lås LS300 
Artikelnummer: 32041.100.3xx 

Batteridrivet skåpslås med Mifare RFID/NFC. Mifare finns bland annat i SITHS och ID06 kort. Låset har 
en motorstyrd kolv som går ut/in och låset består av en innerdel (mekanik) och en ytterdel 
(läsenhet). Att läsenheten sitter på utsidan säkerställer funktionen oavsett material i skåpsdörren. 
Låset kan som option kommunicera händelser/status via WiFi. 

Funktion:   RFID 
Behövs programvara:  Ja LM6/LM7 med systemkort eller kommunikator. Alternativt 
  programmerad från oss. 
LED:   2xGrön, 2xRöd 
Ljud:   Ja 
Batteri:   Batteripaket med 3xAA Alkaliska/Li 
Livslängd Batteri:  Typiskt alkaliska 3år med 30 användningar/dag. Li 5 år med 30  

anv./dag.  
Temperaturgränser:  Funktion 0...60C Lagring -15...70C Livslängd batteri beräknad på mer 

än noll grader C. 
Fuktighet:   10-90% ej kondens. 
Skyddsklass:   Utsida IP65 Insida IP43 
Vikt:   300 gr 
Mått:   151x38x33mm (Se måttskiss) 
Färg:   Svart eller Vitt.  
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Låsen kan konfigureras för olika funktioner enligt följande: 

Alternativ A2S 
Användaren har en godtycklig Mifare och låser låset. Endast samma Mifare kan låsa upp. Nästa 
användare kan därefter låsa/öppna med sin godtyckliga Mifare. Ger nackdelen att en användare kan 
ta fler skåp. 

Alternativ A2A 
Användaren har en i systemet registrerad Mifare och låser låset. Endast samma Mifare kan låsa upp. 
Nästa användare kan därefter låsa/öppna med sin Mifare. Ger fördelen att en användare endast kan 
ta ett skåp. 
 
Alternativ B2 ”fast enskild” 
Användaren/Användarna har en personlig Mifare som kan låsa och öppna låset. endast den som låst 
kan låsa upp. 

Alternativ C2 ”fast alla” 
Användaren/Användarna har en personlig Mifare som kan låsa och öppna låset. De kan oberoende av 
varandra låsa respektive öppna. 

ID = Låsnummer 
Användarens ID-nummer i systemet ger access till motsvarande lås ID. Användare 1 får access till lås 
1 etc. När ni skall skifta användare anger ni bara nytt ID-nummer på användaren. Egenskapen ger ett 
lättadministrerat system men begränsar till en användare per skåplås. 

Tidsfunktion 
Låset kan ha en tidsfunktion som gör att det inte är i bruk vissa tidspunkter. Oberoende om låset har 
tidsfunktioner kan användarbrickan förses med begränsning i datum och tid. 
Det kan vara exempelvis en gäst som skall ha tillgång i två veckor eller personal som bara har tillgång 
08.00-17.00 på vardagar. 

Logg 
Loggen gör att man kan läsa ut de 450 senaste händelserna med servicekortet (500 med 
kommunikator). 

Masterfunktion 
Masterkod eller Masterkort 
Oavsett personliga koder finns möjligheten att ha en masterkod eller ett masterkort. Fördelen med 
masterkort är att ingen kan ”kika över axeln” och få reda på masterkoden. Masterkort/tagg finns 
med i alla systempaket. 

Batteri 
Vid låg batterinivå blinkar låset växlande rött/grönt för att uppmärksamma att det är dags för byte. 
Vid byte av batteri försvinner ej inprogrammerade behörigheterna. 

Låsgrupper 
Genom att konfigurera lås och användare i låsgrupper kan man på ett enkelt sätt slippa programmera 
om låsen när det tillkommer eller försvinner användare. 
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Måttskiss 
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Varianter 

LSW300 Svart Montage A   32041.110.301  

LSW300 Vit Montage A   32041.110.313  

 

Tillbehör: 

Transponder Mifare Classic 1K svart  32040.821.001 

Transponder Mifare Classic 1K vit  32040.821.002 

Transponder Mifare Classic 1K grå  32040.821.003 

Transponder Mifare Classic 1K röd  32040.821.004 

Transponder Mifare Classic 1K gul  32040.821.005 

Transponder Mifare Classic 1K blå  32040.821.006 

Transponder Mifare Classic 1K grön  32040.821.007 

Batteripaket med snabbkontakt Alkaliska  32090.921.011  

Batteripaket med snabbkontakt Lithium  32090.922.012 

Batterihållare för lösa batterier  32041.920.900 

WiFi modul lås   32041.910.001 

Gateway    32040.950.100 

Nätaggregat för Gateway   32040.951.101  
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