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Bluetooth/RFID/Kod skåplås LS600 
Artikelnummer: 32041.600.xxx 

 

Batteridrivet skåpslås med Bluetooth (BLE), 

RFID och kod i svart eller vitt. Med rätt 

behörighet aktiveras vredet som påverkar 

regeln. Låset öppnas/låses med BLE/RFID eller 

kod. Det är även möjligt att aktivera tillfälliga 

koder. Tillfälliga koder kan vara exempelvis en 

”En öppning + en stängning” under en 

tidsperiod.  

Enkelt montage för skåp som tidigare haft 

cylinderlås. Med Bluetooth finns fler sätt att 

öppna med app för Android/IOS eller dongel. 

 

 

 

Funktion:   För Bluetooth, kod eller RFID Mifare (option Legic, HID) 

LED:   Grön, röd, orange och blå 

Ljudsignal:   Ja (valbart) 

Batteri:   Batteripaket med 3xAAA Alkaliska (ingår). 

Livslängd Batteri:  Typiskt 2år med 30 användningar/dag. Vid ”kontinuerligt 

på” faller livslängden beroende på sökintervall.  

Ca 20.000 aktiveringar 

Temperaturgränser:  Funktion 0-60C Lagring -15…65C Livslängd batteri 

   beräknad på mer än noll grader C. 

Fuktighet:   10-90% ej kondens. 

Skyddsklass:  IP43 

Vikt:   300g 

Mått hus (ex trycke):  151x38x20mm (Se måttskiss) 

Färg:   Svart/Vit. 

Logg:   Senaste 450 aktiveringar 

Programmering: Lock Manager 7 med BLE-dongel eller USB ansluten dosa. 
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Låsen kan ha olika funktion enligt följande: 

 

Alternativ teknik 

- Användarna har en mobil, BLE beacon (ex nyckelrinsenhet) som öppnar/låser. 

- Användarna har en RFID Kort/bricka ex. SITHS som öppnar/låser. 

- Användarna öppnar/låser med kod. 

 

Alternativ funktion: Fritt val eller fast 

Låset kan programmeras för fasta koder/BLE/RFID eller fritt val. Fritt val innebär 

att godtycklig kod/BLE/RFID låser och endast samma kan låsa upp (+ Master)  

 

Två-faktor 

Kombinationer av ovanstående (vid fast) för två-faktor verifiering (valbart). 

 

EnOcean sensor 

Överföring (868MHz) av händelser (öppning/stängning). 

 

Tidsfunktion – användare 

Oberoende om låset har tidsfunktioner kan användarbrickan förses med 

begränsning i datum och tid. Det kan vara exempelvis personal som bara har 

tillgång 08.00-17.00 på vardagar eller fram till 2022-12-31. 

 

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. Däremot kan tiden nollställas om batteribytet tar för lång tid 

eller batteriet varit slut en tid. 

 

Låsgrupper 

Genom att konfigurera lås och användare i accessgrupper kan man på ett enkelt 

sätt slippa programmera om låsen när det tillkommer eller försvinner 

användare. 
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