
Nabíjecí stanice 
SLZA 38
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Vlastnosti
 nabíjecí stanice pro RFID žetony
 slouží k přenosu informací do paměti žetonu a vytvoření  
 jednotlivých typů žetonů 
 nutné do PC nainstalovat aplikaci Sanela RFID creator, 
 funkční pouze s OS Windows
 připojení k PC přes USB
 materiál AI / sklo
 povrch matný / lesklý

1) běžný žeton ke spuštění koncových zařízeních 
 (sprchy, dveřníky, atd.)
- možnost nahrát počet jednotek , ID pracovníka, datum
2) nastavovací žeton
- slouží k nastavení koncových zařízení (délka sepnutí ventilu  
 na jednotku, hygienický proplach)
3) párovací žeton
- slouží k prvnímu spárování nabíjecí stanice s koncovými  
 zařízeními

SLZA 38

Rozměry Technická specifikace

Napájecí napětí    5 V / USB

Specifikace dodávky
SLZA 38 - obj. č. 89380 nabíjecí stanice, napájecí a komunikační USB kabel, aplikace Sanela RFID creator

Vyžadované příslušenství

SLZA 30A 89303 Nástěnný RFID spínač dveřního zámku (12 V)

SLZA 30AZ 89304 Vestavný RFID spínač dveřního zámku (12 V)
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Doporučené příslušenství
SLZA 30C  - obj. č. 89301 čtečka hodnoty kreditu na RFID žetonu
SLZA 30CZ - obj. č. 89302 čtečka hodnoty kreditu na RFID žetonu - vestavná varianta
SLZA 51  - obj. č. 88510 sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů, barva žlutá
SLZA 51B  - obj. č. 88511 sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů, barva modrá
SLZA 55   -     obj. č. 88551 sada 50 ks RFID náramků s čipem, barva žlutá
 

SLZA 30B 89305 Nástěnný RFID spínač jednofázového spotřebiče

SLZA 30BZ 89306 Vestavný RFID spínač jednofázového spotřebiče

SLZA 30E 89309 Nástěnný RFID spínač závory

SLZA 30EZ 89318 Vestavný RFID spínač závory

SLZA 31 89310 Nerezový RFID žetonový nástěnný panel
- pro jednu vodu

SLZA 32 89321 Nerezový RFID žetonový nástěnný panel
- pro dvě vody, regulace směšovací baterií

SLZA 32T 89320 Nerezový RFID žetonový nástěnný panel
- pro dvě vody, regulace termostatem

SLZA 35 89350 Automatické ovládání sprch pomocí RFID žetonů
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1 ks ze sady 50 ks žetonů 
SLZA 51

1 ks ze sady 50 ks žetonů 
SLZA 51B

1 ks ze sady 50 ks náramků 
SLZA 55


