
 
  De IC-LOCK 
 

      Kenmerken van de IC-LOCK  
 

      -Geïntegreerde  kaartlezer en deur- 
       vergrendelaar 
     -Individueel per kast te gebruiken of in 

een IP-netwerk 
-Eenvoudige installatie 

      -Eenvoudig beheer door programmeer- 
       kaarten 
      -Sensor voor hendel positie 

    -Interne zoemer en twee kleuren LED voor  
     acceptatie van de kaart 

-Leverbaar in zwart, blauw of grijs  

 

  Dit slot heeft wel zin!  

Veilig zonder sleutel  

Normaal gesproken staat er in een server/patchkast 
waardevolle apparatuur. Deze apparatuur dient niet 
voor iedereen toegankelijk te zijn en zal daarom   
afgeschermd moeten worden voor personen die 
geen toegang hebben tot deze server/patchkast. 
 
De IC-LOCK is een geïntegreerde contactloze 
(Proximity) kaartlezer en deurvergrendelaar. De IC-
LOCK maakt het mogelijk om lokale en externe   
server/patchkasten te beveiligen en te beheren. 
 
De IC-LOCK kan eenvoudig op elke europrofiel kast 
zelfstandig functioneren met 500 kaarten. In       
combinatie met de i-BOX kan een IC-LOCK tot 
2.000 kaarten verwerken en zelfs uitgroeien tot 
32.000 kaarten. 



Uitzonderlijk product 
In combinatie met de i-BOX spreken we over een ideale oplossing voor de     

bescherming van alle ruimten, bedrijfskantoren en omgevingen waar kostbare 
en waardevolle apparatuur ligt opgeslagen inclusief de supervisie en controle 

over de apparatuur in de computer/patchkast. 

Stand alone 
oplossing in 
patchkast 

Netwerkoplossing 

IC-LOCK  

Het rode  
indicatie -
lampje geeft 
aan dat de 
deur niet 
actief is. 
 
IC-LOCK  in 
gesloten 
status. 

De IC-LOCK 
wordt    
geopend 
door de 
proximity 
kaart. 

Het groene indicatie -lampje  
geeft aan dat de deur actief 
is. De IC-LOCK in open 
status. 

IC-LOCK verwerkt in patchkast, inclusief toegangs (proximity) kaart. 

    Een geïntegreerd slot en Proximity lezer 

    Stand-alone of online te gebruiken 

    Capaciteit voor 500 kaarten per zelfstandige IC-LOCK 

    Online 2.000 gebruikers op te waarderen tot 32.000 

    Stroomverbruik slechts 55 mA bij 12 Vdc 

 Kaarten kunnen in de “stand-alone situatie”                         
geprogrammeerd worden d.m.v. een programmeerkaart 

   Sensor voor hendelpositie 

 Interne zoemer 

   Tweekleuren LED voor acceptatiekaart 

   Hendel is leverbaar in zwart, blauw of grijs 

Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst worden gebruikt in welke vorm dan ook. 

Erkende Dealer 
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