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Elektronisch meubelslot
CES OMEGA FLEX

Handige uitbreiding van uw sluitsysteem
Het elektronische meubelslot vervangt standaard automaten-
cilinders van kantoorkasten, lockers of laden en kan eenvoudig 
achteraf worden gemonteerd. Door meubelsloten op te nemen in 
uw CES OMEGA FLEX-systeem heeft u voortaan ook controle over 
de toegang tot waardevolle voorwerpen en arbeidsmiddelen.
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Deuren en meubels met hetzelfde 
sluitmedium bedienen
De elektronische meubelsloten kunt u 

eenvoudig integreren de beheeromge-

ving van uw CES OMEGA FLEX-systeem.  

Dit betekent dat uw medewerkers met 

hun vertrouwde sluitmedium zowel deu-

ren, kasten als laden kunnen openen en 

sluiten. 

Om te voldoen aan verschillende behoef-

ten – variërend van lockers en garder-

obekasten voor algemeen gebruik, tot 

kluisjes en medicijnkasten voor bevoeg-

de personen – kunt u de toegang regelen 

door middel van drie sluitsystemen: 

• All-Open 

Alle geautoriseerde media van het 

bijbehorende sluitsysteem kunnen 

het meubelslot openen en sluiten.

• One-Open (standaardinstelling)  

Alle geautoriseerde media van het 

bijbehorende sluitsysteem kunnen 

één of meerdere meubelsloten slui-

ten. Alleen dit medium kan later het 

afgesloten meubelslot weer openen.

Het elektronische meubelslot is ver-

krijgbaar in verschillende varianten. Alle 

varianten beschikken over 29 tijdprofie-

len en een opslag voor maximaal 2000 

gebeurtenissen (optioneel af fabriek uit 

te schakelen). Afhankelijk van de variant 

zijn de toegangsrechten in het sluitappa-

raat of in het sluitmedium vastgelegd.

Toegangsrecht in het sluitapparaat

• Variant offline

• Variant online

Toegangsrecht in het sluitmedium 

• Variant virtueel netwerk

• Compatibel met de OSS-SO-standaard 

met toegangsrechten tot het sluitme-

dium (Access On Card). Op basis hier-

van kan het meubelslot moeiteloos 

worden gebruikt in andere systemen 

die de OSS-norm ondersteunen. De 

interface met het andere systeem is 

de gestandaardiseerde dataset op het 

toegangsmedium (kaart, sleutelhan-

ger, elektronische sleutel).

Naar het datablad:

Accus’s vervangenFrontplaat: zwart of wit
Opschrift optioneel

De accu is handig van buitenaf te 
vervangen.

Uitvoeringen

MIFARE Classic® 
MIFARE® DESFire® EV1/EV2

LEGIC prime 
LEGIC advant volgens 

ISO 14443 en ISO 15693 

Compatibiliteit
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