
SAFE-O-TRONIC® access
Electronic Identification and Locking System

SAFE-O-TRONIC® LSW meubelsluitsysteem

Next level access



02

SAFE-O-TRONIC® access LSW
Draadloos meubelsluitsysteem met online-

besturingscomfort

SAFE-O-TRONIC® access LSW is een revolutie in 
de organisatie van lockersluitsystemen.

Door gebruik te maken van innovatieve 
draadloze netwerkmogelijkheden biedt het 

comfortabele centrale besturingsfuncties die te 
allen tijde achteraf ingebouwd kunnen worden 

en geen bedrading vereisen. 
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Biedt u reeds in de offline-modus een 
veelzijdig scala van efficiënte beheer-
functies die u naar behoefte op elk ge-
wenst moment met nog meer comforta-
bele besturingsfuncties kunt uitbreiden 
zonder dat daarvoor een bekabeling 
van de installatie noodzakelijk is.

Slot en greep in één  

Het vlakke, aantrekkelijke beslagdesign is 
naar keuze in zwarte of witte kleur verkrijg-
baar. De robuuste metalen behuizing met 
geïntegreerde greepuitsparing garandeert 
een hoog bedieningscomfort en is tegen 
spatwater beschermd (IP65). 

Intelligent batterijmanagement

Voor de energievoorziening met uitleesbare 
batterijtoestand dienen naar keuze alkaline- 
of lithiumcellen als batterijpack of voor inleg 
in een batterijhouder te worden gebruikt. 

Individualiseren door belettering

De als optie met laser gegraveerde kast-
nummering op het externe beslag bespaart 
u aparte nummerlabels of -plaatjes.

Efficiënte managementfuncties

2-in-1 sluitcomfort met RFID en  
PIN-code

Het gebruik van lockers en kasten kan via 
RFID-datamedia of volledig sleutelloos met 
PIN-code (bijv. in sauna’s) plaatsvinden.

Eenvoudige montage

Rechts en links bruikbare sluiteenheden die 
voor alle deurmaterialen en de gangbare 
4-puntsbevestiging ontworpen zijn, versnel-
len de installatie.

Bescherming tegen ongewenste reser-
vering

Door automatisch openen of sluiten of 
sancties bij tijdoverschrijdingen optimali-
seert u uw capaciteiten. 

Eenvoudige montage en gebruik 1 RFID media per gast voor diverse opstellingen / lockertypes
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Hoog bedienings- en beveiligingscomfort

Intuïtieve bediening

Diverse comfortfuncties maken de bedie-
ning uiterst eenvoudig voor de gast:

•  Voor de snelle identificatie via RFID-data-
media zorgt een contactloze weksensor

•  Alle RFID-technologieën volgens ISO 
14443 A (bijv. MIFARE) staan ter beschik-
king

•  Comfortabele 1-handige bediening door 
motorische grendelaandrijving.

•  Intuïtieve gebruikersbegeleiding met opti-
sche en akoestische feedback.

•  Weergave van het kastnummer op de 
infoterminal. 

Integratie

SAFE-O-TRONIC® access LSW is open 
voor de integratie in datasystemen (bijv. 
gastenbeheer, PMS- of ledenadministratie-
systemen). 

Manipulatie- en braakbeveiliging

•  Een spertijd biedt bescherming tegen 
onbevoegde openingspogingen.

•  “Voor het geval dat” kunnen sluitproces-
sen voor controledoeleinden uitgelezen en 
eenduidig aangetoond worden. De pro-
tocolfuncties kunnen voor de persoonlijke 
bescherming van de gebruiker aangepast 
worden.

•  In het kader dan de diefstalpreventie 
beschermt de noodopeningscontrole de 
gebruiker en de exploitant tegen valse 
verdachtmakingen

•  Bij inbraak en manipulaties vindt een 
akoestische alarmmelding plaats.

•  De inbraakveiligheid is gecertificeerd 
volgens DIN 4547. 

Comfortabele besturings- en alarmfunctie
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Als optie achteraf in te bouwen: 
online comfort – waar en wanneer u daar 
behoefte aan heeft

Innovatieve draadloze netwerktechno-
logie maakt door gebruik van data-con-
centratoren de comfortabele besturing 
en controle van de draadloze (!) instal-
latie via een muisklik mogelijk:

•  Centrale vrijgave en blokkering van kasten 

•  Centrale toewijzing van kasten (bijv. voor 
gezinnen)

•  Centrale besturing van de installatie voor 
verschillende gebruikersgroepen (bijv. 
V.I.P.`s, trainingsgroepen of verenigingen) 

•  Centrale registratie van de kastbezetting 
via de PC en/of aan gast-monitoren voor 
het snel opzoeken van een vrije kast in 
omkleedruimtes.

•  Iedere gast kan telkens 1 kast uit max. 8 
verschillende kastzones gebruiken (bijv. 
omkleedkast, waardenkastje, sauna- of 
helmvak)

•  Stil alarm en signalering bij openbreken 
en manipulaties met alarmdoorschakeling  

• Batterijtoestandsindicatie

•  Hoge mate van bedrijfszekerheid - zelfs bij 
uitval van het draadloze netwerk
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Stuur uw kastsysteem eenvoudige 

en comfortabel aan met uw muis. 

Klik hier voor de video 
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Lockers zijn met enkele muisklikken te beheren  
in een gevisualiseerde en gebruiksvriendelijke software

Bezet

Vrij

Status bezetting
Bezet: 124

Vrij: 36
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Datacompressie 
maakt een draadloze 
netwerkverbinding 
mogelijk

Toewijzing 
gezinskast

Kasten
0123 - 0138

vrijgevenKasten
0123 - 0138
blokkeren

X

X X X X X X X X

X X X X X X X

Alarm kast
0175
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Maten

Technische gegevens

• Gecodeerde datacommunicatie

• Weergave-elementen: LED groen, LED rood

• Akoestische melding: Signaalgever

•  Afmetingen bedieningseenheid (HxBxD): 
 156,5mm x 42mm x 9,5mm

•  Afmetingen binneneenheid (HxBxD): 
 120mm x 110mm x 40mm

•  Batterijvak in de binneneenheid (deurbinnen-
zijde)

•  Batterijlevensduur: 
 ca. 3 jaar/30.000 bedieningen*

•  Beschermingsklasse: Bedieningseenheid buiten 
IP65

• Voor deurdiktes van 10 tot 30 mm

• Temperatuurbereik functie: 0 tot +60 °C

• Temperatuurbereik opslag: -15 tot +70°C

•  Relatieve luchtvochtigheid: 
 10 – 90% niet condenserend

*  De batterijlevensduur hangt af van de omge-
vingstemperatuur, de geselecteerde instellings-
parameters, type sluitsysteem en de geplaatste 
batterijen. 

Variant met speciaal 
batterijdeksel

Variant met standaard 
batterijdeksel
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Schulte-Schlagbaum AG

Postfach 10 12 40 
D - 42512 Velbert

Tel +49 (0) 20 51 / 20 86 - 0 
saghotline@sag-schlagbaum.com

www.sag-schlagbaum.com 2-
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