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iLOQ S50 HENGELÅS
H50S.531.27 (H50S.531.50, H50S.541.27, H50S.541.50)
Generelt
Det patenterte og prisbelønte iLOQ S50-låssystemet gir avansert sikkerhet og praktisk tilgangsdeling på steder med nøkkelsystemer.
Hengelåsene iLOQ H50S kan brukes sammen med låssystemet iLOQ S50 til å sikre avsidesliggende gjenstander og steder. Hengelåsen
får strøm trådløst fra et NFC-felt, noe som gjør at telefonen ikke bare kan brukes som nøkkel, men også som strømkilde. Hengelåsen
er dermed helt batteriløs. Og fordi de er uten batterier, er disse hengelåsene en både vedlikeholdsfri og miljøvennlig løsning som
eliminerer arbeidet, kostnadene, avfallet og ulempene som er forbundet med batteridrevne løsninger.
Den kontaktløse bruken via NFC gjør at hengelåsen ikke har noe nøkkelspor. Hengelåsen er laget for å brukes i krevende omgivelser
der den utsettes for støv, fuktighet og vekslende temperaturforhold med alt fra ekstrem kulde til sterk varme.
The phone as a key enables flexible access sharing with time restrictions and audit trail reporting over the air. The security level is
kept high and security gaps caused by lost key can be eliminated completely without costly change of locks and keys.

Kort om hengelåsen H50S.531 / 541


















Batteriløs og programmerbar elektromekanisk hengelås til låssystemet iLOQ S50
Fås med to forskjellige bøylelengder (27 mm / 50 mm)
NFC-drevet: Hengelåsen trenger ikke batterier eller ekstern strømforsyning
Åpnes med smarttelefon* med NFC eller med nøkkel-FOB iLOQ K55S
Sikret med kraftig AES256-kryptering og gjensidig autentisering
Første gangs programmering med PC og iLOQ P55S.1-programmeringstoken med tilkobling til server
Liste over tilgangsrettigheter
Liste over blokkerte nøkler
Intern loggføring med tidsstempel (kan konfigureres på/av)
Støtter tidsbegrensninger
Kan konfigureres til å kreve digital autentisering ved åpning
Omprogrammering med nøkler (smarttelefon* med NFC eller nøkkelbrikken K55S)
Firmware kan oppdateres
H50S.531: åpnes og lukkes med telefon/nøkkel-FOB
HS50.541: åpnes med telefon/nøkkel-FOB og lukkes uten
Vrider/NFC antenne med beskyttelse mot støt (f.eks. fall)

*Android App tilgjengelig, iOS App Q1/2020
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Product versions

H50S.531.27.HC ............................................................ Hengelås med bøyle på 15/27mm (L=27mm)
H50S.531.50.HC ............................................................ Hengelås med bøyle på 15/50mm (L=50mm)
H50S.531.27C.HC .......................................................... Hengelås med bøyle på 15/27mm (L=27mm), kjede på 500 mm inkludert
H50S.531.50C.HC .......................................................... Hengelås med bøyle på 15/50mm (L=50mm), kjede på 500 mm inkludert
H50S.541.27.HC ............................................................ Hengelås med bøyle på 15/27mm (L=27mm)
H50S.541.50.HC ............................................................ Hengelås med bøyle på 15/50mm (L=50mm)
H50S.541.27C.HC .......................................................... Hengelås med bøyle på 15/27mm (L=27mm), kjede på 500 mm inkludert
H50S.541.50C.HC .......................................................... Hengelås med bøyle på 15/50mm (L=50mm), kjede på 500 mm inkludert

Minnekapasitet
Antall adgangsrettigheter ............................................. 210
Liste over blokkerte nøkler ........................................... 500 (per sone)
Antall tidsprofiler .......................................................... 10
Hendelseslogg .............................................................. Minst 500 med tidsstempel

Tekniske data
Låshus ........................................................................... Herdet stål med forkrommet finish
Bøyle ............................................................................. Herdet stål med forkrommet finish
Korrosjonsbestandighet ............................................... 96 timer med saltvannssprut
Temperaturområde ...................................................... -40°C til +80°C
IP-klassifisering ............................................................. IP68
Bestandighet mot angrep iht. EN16864:2017 .............. Grade 5*
Beskyttelsesgrad iht.IEC 62232:2013............................ IK10*
*Sertifisering kommer
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