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pris

Liste

pris

Her gives et hurtigt overblik over de nødvendige og mest anvendte 

produkter i et UniLock adgangskontrolsystem.

LS10 - Låsecomputer, type LS10

Låsecomputer med standardsoftware.

Kan levere 12 og 24 volt til eksternt udstyr. Mulighed for tilslutning 

af 12 volt akkumulator. Tilslutningsmulighed for både ind- og 

udlæser.

LS10-230V

-        -        -

Montagekasse i plast til låsecomputer

Kassen er til indendørs brug og indeholder DIN-skinne til montage 

af hjælperelæer mv. Plads til backup-batteri. Mulighed for montering 

af tamperswitch. 

LS10-KAS3

-        -        -

T370 - Mifare læser med tastatur, type T370-S1

Berøringsfri læser med baggrundsbelyst tastatur. Til såvel 

udendørs som indendørs brug. Understøtter Mifare nøgler, 

kontaktløse betalingskort mv. Læser Mifare ISO-kort på op til 9 cm 

afstand.

T370-S1

-        -        -

T320 - Mifare læser, type T320-Mifare

Berøringsfri læser hvor al elektronik er indstøbt. Til såvel udendørs 

som indendørs brug. Leveres med 3,5 meter ledning. 

Læser Mifare ISO-kort på op til 6 cm afstand.

T320-

Mifare

-        -        -

T350 - EM Marin læser i OPUS66, type T350-EM

Berøringsfri læser indbygget i et blænddæksel til LK's OPUS66 

serie. 

Læser EM Marin ISO-kort på op til 13 cm afstand.

T350-EM

-        -        -

T240 - Swipereader med tastatur i aluminiumshus

Meget kompakt og pæn læser med vandalsikkert tastatur. 

Magnetkortlæserens hus er fræset ud af en massiv aluminiumsblok. 

T240

-        -        -

T244 - Swipereader i aluminiumshus

Swipereader, som T240 men uden tastatur. 
T244

-        -        -

CV12 - USB til RS485 konverter

Anvendes som interface mellem USB og et multidrop RS485 net. 

Der er galvanisk adskillelse mellem RS485 og USB. Via lysdioder 

kan kommunikationen og USB status overvåges. Leveres med 3 

meter USB kabel.

CV12

-        -        -

CV72 - Ethernet til RS485 konverter

CV72 er en COM Server der giver mulighed for at tilslutte RS485 

direkte til et Ethernet. I stedet for at kommunikere via den lokale 

COM-port på pc’en, kan pc-programmet kommunikere over pc-

netværk og internettet med RS485 porten på CV72.

CV72

-        -        -

Forhandler prisliste
over komponenter til UniLock adgangskontrolsystem

Topsælgere

PRS101-13  2022-08-21  19:59 Unitek
®
  •  Vævervej 5  •  8800 Viborg  •  Tlf.: 86 61 44 22 Side 1



Billede Beskrivelse Varenummer Rabat
Netto

pris

Liste

pris

Forhandler prisliste
over komponenter til UniLock adgangskontrolsystem

K17 - Bordlæser til Mifare nøgler, type K17-S1

Bordlæseren anvendes til at indlæse berøringsfri Mifare nøgler, 

kontaktløse betalingskort mv. i UniLock programmet via USB. 

Firmwareopdateres fra UniLock.

K17-S1

-        -        -

Mifare nøglebrik

Til aflæsning i Uniteks berøringsfri Mifare-læsere.

Rækkevidden for nøglebrik er ca. 70% i forhold til ISO-kort.

Mifare-brik

-        -        -

Grundlicens, antal k-punkter

Grundprogram som indeholder de grundlæggende adgangskontrol 

funktioner. Licens afregnes pr. k-punkt (k-punkter udover 30 u/b).

PCS125

-        -        -
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LS10 - Låsecomputer, type LS10-230V

Låsecomputer med standardsoftware.

Kan levere 12 og 24 volt til eksternt udstyr. Mulighed for tilslutning 

af 12 volt akkumulator. Tilslutningsmulighed for både ind- og 

udlæser.

LS10-230V

-        -        -

LS10 - Låsecomputer, type LS10-IP

Låsecomputer med standardsoftware. 

Ethernet kommunikation og PoE+ forsyning. Gateway funktionalitet 

mulig. Kan levere 12 volt til eksternt udstyr. Mulighed for tilslutning 

af 12 volt akkumulator. Tilslutningsmulighed for både ind- og 

udlæser.

LS10-IP

-        -        -

Standardsoftware

EPROM med sidste nye version af Unilock standardsoftware til 

LS10.

NIS101

-        -        -

Lobby adgangskontrol

EPROM med specialsoftware til LS10 således at den udover 

almindelig adgangskontrol også kan oplåse for alle typer 

betalingskort. Kan fungere såvel standalone som integreret i et 

større adgangskontrolsystem.

NIS125

-        -        -

Oplåsning med sygesikringskort

EPROM med specialsoftware til LS10 således at den udover 

almindelig adgangskontrol også kan oplåse for sygesikringskort fra 

udvalgte kommuner. Bruges typisk på genbrugspladser.

NIS114

-        -        -

Standalone visitationskontrol

EPROM med specialsoftware til LS10 således at den fungerer som 

standalone visitationskontrol. Visitationsprocenten indstilles med 

det medfølgende DOS program eller med loader.

NIS116

-        -        -

Pc-styret visitationskontrol

EPROM med specialsoftware til LS10 således at den fungerer som 

visitationskontrol. Personer der skal kontrolleres og afstillingsnøgler 

oprettes som almindelige nøgler i UniLock programmet.

NIS127

-        -        -

Aluminiumsplade til tavlemontage

Aluminiumsplade til tavlemontage af LS10-låsecomputer.

Kan også bruges ved montage i UG12, UG18 eller UG24 kasse. 

LS10-AL

-        -        -

Montagekasse i plast til låsecomputer

Kassen er til indendørs brug og indeholder DIN-skinne til montage 

af hjælperelæer mv. Plads til backup-batteri. Mulighed for montering 

af tamperswitch. 

LS10-KAS3

-        -        -

Forhandler prisliste
over komponenter til UniLock adgangskontrolsystem

Montage / Hardware

Låsecomputere

Specialsoftware til låsecomputeren
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over komponenter til UniLock adgangskontrolsystem

Montagekasse i metal til låsecomputer

Kassen er til indendøres brug og indeholder DIN-skinne til montage 

af hjælperelæer mv. Ledningskanal holder styr på ledninger. Plads 

til backup-batteri. Mulighed for montering af tamperswitch.  

Ved samlet køb af mindst 46 styk gives 40 % rabat.

LS10-KAS2

-        -        -

Stepup converter fra 12 til 24 volt

Optionsprint til LS10 der benyttes hvis der også ønskes 

batteribackup på 24V. Printet omdanner de 12V fra batteriet til 24V.

PCB127

-        -        -

RAM-modul

Udvider antallet af nøglepladser i låsecomputeren fra 3500 til 

65.000. Modulet monteres i den eksisterende RAM-sokkel i 

låsecomputeren.

PCB152

-        -        -

Udgangskreds til låsecomputer

Bruges til udskiftning af defekt udgangskreds i låsecomputeren.
ULN2803

-        -        -

Læsere af enhver art fra tredjeparts-leverandør kan med stor 

sandsynlighed tilsluttes LS10 låsecomputeren. Det eneste der 

kræves er et specielt interfaceprint mellem læseren og LS10. Dette 

interfaceprint omdanner så signalerne fra læseren, således at LS10 

læser det som magnetkortdata. Der kræves ikke yderligere udstyr 

eller tilpasninger.

Interfaceprint til Easikey læser

Gør det muligt at benytte berøringsfri Easikey nøgler i stedet for 

magnetkort.  

PCB112-

FMS110

-        -        -

Interfaceprint til Easikey læser og LX640-tastatur 

Gør det muligt at benytte berøringsfri Easikey nøgler i stedet for 

magnetkort.  PIN-koder kan indtastes på et LX640 tastatur.

PCB114-

FMS111

-        -        -

Interfaceprint til Wiegand læser (type 1) 

Gør det muligt at benytte læsere med Wiegand interface.

Kan forsyne læsere med 5 Volt og styre én lysdiode.

Benyttes til fx SensorCard key reader.

PCB116-

FMS112

-        -        -

Interfaceprint til Wiegand læser (type 2)

Gør det muligt at benytte læsere med Wiegand interface.

Kan forsyne læsere med 5 eller 12 volt og kan styre to lysdioder. 

Bruges til fx HID læsere. 

PCB132-

FMS120

-        -        -

Interfaceprint til ID-brikker fra Dallas 

Dallas-læser med/uden tastatur fx type LX640DAL/LX860. Gør det 

muligt at benytte Touch Memory ID-brikker fra Dallas.

PCB131-

FMS106

-        -        -

Interfaceprint til tredjeparts læsere
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Forhandler prisliste
over komponenter til UniLock adgangskontrolsystem

Interfaceprint til Siedle Vario systemet

Interfaceprint til Electronic-Key læser, Kodelås og 

Fingeraftrykslæser fra Siedles Vario System (RS485). Siedles 

berøringsfri læser, læser samme type RFID-kort som benyttes af 

Unitek.

PCB142-

FMS140

-        -        -

Interfaceprint til Motorola berøringsfri læser

Gør det muligt at benytte en læser med Wiegand interface som fx 

ARK-501fra Motorola.

PCB132-

FMS141

-        -        -

Interfaceprint til Magtek motorlæser

Gør det muligt at benytte en Magtek motorlæser med RS232 ASCII 

interface.

PCB142-

FMS147

-        -        -
Interfaceprint til Wiegand 32/34 bit

Konverterer 32/34 bit Wiegand til clock/data.

Single tast kan modtages som 4 eller 8 bit Wiegand.

Output svarende til en Unitek læser.

Bruges til: Long Range RFID læser, Bioscrypt fingeraftrykslæser 

mv.

PCB132-

FMS150

-        -        -

Interfaceprint til nummerpladelæser, type PCB168-PIC154

Med interfaceprintet kan en UniLock nøglekode dannes ud fra 

registreringsnummeret på et køretøj. Monteres mellem kamera og 

låsecomputer. Bruges til: Hikvision ANPR kamera.

PCB168-

PIC154

-        -        -

Interfaceprint til nummerpladelæser, type PCB168-PIC158

Med interfaceprintet kan en UniLock nøglekode dannes ud fra 

registreringsnummeret på et køretøj. Monteres mellem kamera og 

låsecomputer. Bruges til: Dahua ANPR kamera.

PCB168-

PIC158

-        -        -

Interfaceprint til nummerpladelæser, type PCB168-PIC167

Med interfaceprintet kan en UniLock nøglekode dannes ud fra 

registreringsnummeret på et køretøj. Monteres mellem kamera og 

låsecomputer. Bruges til: Tattile ANPR kamera.

PCB168-

PIC167

-        -        -

Interfaceprint til langtrækkende UHF-læser, type PCB168-

PIC155

Gør det muligt at anvende langtrækkende UHF-læser HID U90 til 

aflæsning af UHF-nøgler fx monteret i forruden på et køretøj. 

Interfaceprintet monteres mellem låsecomputeren og læseren. 

PCB168-

PIC155

-        -        -

Interfaceprint til BroBizz læser, type PCB168-PIC152

Gør det muligt at anvende DSRC læser type DSRC-N200094 til 

aflæsning af BroBizz, ØresundsBizz mv. Interfaceprintet monteres 

mellem låsecomputeren og DSRC læseren.

PCB168-

PIC152

-        -        -

Interfaceprint til stregkodelæser, type PCB168-PIC156

Gør det muligt at læse stregkoder og QR-koder fx fra fragtbreve, 

parkeringsbilletter, udkørselsbilletter, gæstekort, sygesikringskort 

mv. Interfaceprintet monteres mellem låsecomputeren og 

stregkodelæseren. 

PCB168-

PIC156

-        -        -
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Forhandler prisliste
over komponenter til UniLock adgangskontrolsystem

Interfaceprint til biometrilæser, type PCB168-PIC165

Gør det muligt at anvende biometri, Mifare, PIN-kode mv. fra Idemia 

combilæser. 

Interfaceprintet monteres mellem låsecomputeren og 

combilæseren.

PCB168-

PIC165

-        -        -

Interfaceprint til trådløse Salto Sallis døre

Hver låsecomputer kan styre op til 4 trådløse Salto Sallis døre via 

interfaceprintet. Den berøringsfri læser fra Salto læser samme type 

Mifare-kort, som benyttes af Unitek.

PCB168-

PIC127

-        -        -

Interfaceprint til trådløse Salto Sallis døre

Hver låsecomputer kan styre op til 8 trådløse Salto Sallis døre via 

interfaceprintet. Den berøringsfri læser fra Salto læser samme type 

Mifare-kort, som benyttes af Unitek.

PCB168-

PIC129

-        -        -

Interfaceprint til trådløse Salto Sallis døre

Hver låsecomputer kan styre op til 16 trådløse Salto Sallis døre via 

interfaceprintet. Den berøringsfri læser fra Salto læser samme type 

Mifare-kort, som benyttes af Unitek.

PCB168-

PIC130

-        -        -

Interfaceprint til trådløse Assa Abloy Aperio døre

Hver låsecomputer kan styre op til 4 trådløse Aperio døre via 

interfaceprintet. Den berøringsfri læser fra Assa Abloy læser 

samme type Mifare-kort eller RFID-kort, som benyttes af Unitek.

PCB168-

PIC131

-        -        -

Interfaceprint til trådløse Assa Abloy Aperio døre

Hver låsecomputer kan styre op til 8 trådløse Aperio døre via 

interfaceprintet. Den berøringsfri læser fra Assa Abloy læser 

samme type Mifare-kort eller RFID-kort, som benyttes af Unitek.

PCB168-

PIC132

-        -        -

Interfaceprint til trådløse Assa Abloy Aperio døre

Hver låsecomputer kan styre op til 16 trådløse Aperio døre via 

interfaceprintet. Den berøringsfri læser fra Assa Abloy læser 

samme type Mifare-kort eller RFID-kort, som benyttes af Unitek.

PCB168-

PIC133

-        -        -

Interfaceprint til personsluse med adgangskontrol, type 

PCB168-PIC153

Interfaceprint som giver mulighed for personsluse med 

adgangskontrol (Interlock) for to eller flere døre. 

PCB168-

PIC153

-        -        -

Interfaceprint til alarm til- og frakobling

Gør det muligt at til- og frakoble en tyverialarm (DAS) fra andet 

udstyr. Printet sender "*0" + fiktiv nøglekode for alarm tilkobling eller 

fiktiv nøglekode for alarm frakobling afhængig af hvilken indgang 

der aktiveres.

PCB116-

FMS155

-        -        -

Andre interfaceprint
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T240 - Swipereader med tastatur i aluminiumshus

Meget kompakt og pæn læser med vandalsikkert tastatur. 

Magnetkortlæserens hus er fræset ud af en massiv aluminiumsblok. 

T240

-        -        -

T240 - Swipereader med tastatur i aluminiumshus

Som T240, men leveres med lakeret elektronik og indbygget 

termostatstyret varmelegeme.

T240-V

-        -        -

Til tredjeparts systemer

T240 - Swipereader med tastatur i aluminiumshus

Leveres til tredjeparts systemer med wiegand interface. 

Meget kompakt og pæn læser med vandalsikkert tastatur. 

Magnetkortlæserens hus er fræset ud af en massiv aluminiumsblok.

T240-

PIC106

-        -        -

T242 - Tastatur i aluminiumshus

Tastatur, som T240 men uden magnetkortlæser. 
T242

-        -        -

T244 - Swipereader i aluminiumshus

Swipereader, som T240 men uden tastatur. 
T244

-        -        -

T110 - Indstikskortlæser uden tastatur

Meget robust udendørs indstikskortlæser uden tastatur hvor alle 

metaldele er lavet i rustfrit stål. Kan leveres med varmelegeme og 

tamperswitch.

T110

-        -        -

T110 - Indstikskortlæser med tastatur

Meget robust udendørs indstikskortlæser med tastatur hvor alle 

metaldele er lavet i rustfrit stål. Kan leveres med varmelegeme og 

tamperswitch.

T110K

-        -        -

T130 - Indstikskortlæser

Indstikskortlæser til indendørs brug med forplade i rustfri stål. Pæn 

og installationsvenlig læser.

Kan leveres med tamperswitch.

T130

-        -        -

T155 - Planforsænket indstikskortlæser

Planforsænket indstikskortlæser til montering i anden "forplade". 

Kan anbringes i elevatorer, navneskilte, samtaleanlæg mv. 

T155

-        -        -

T230 - Swipereader på akrylplade

Swipereader monteret på hvid akrylplade med 2 lysdioder.

Pæn læser til anvendelse på fx kontorgange. 

T230

-        -        -

Forhandler prisliste
over komponenter til UniLock adgangskontrolsystem

Magnetkort læser
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over komponenter til UniLock adgangskontrolsystem

T530 - Motorlæser

Motorlæser til montering i forplade. 

Tilsluttes til LS10 som en almindelig læser. 

T530

-        -        -

T535 - Chipkort/magnetkort motorlæser

Motorllæser til montering i forplade, som læser både chipkort og 

magnetkort. Tilsluttes til LS10 via det påmonterede interfaceprint, 

som styrer motorlæseren

T535

-        -        -

T540 - Planforsænket swipereader

Robust planforsænket swipereader, som er meget hårdfør overfor 

vejr og vandaler. Læseren består af en læseenhed, hvorpå der 

monteres en valgbar frontplade.

T540

-        -        -

Vejrskærm i rustfrit stål

Vejrskærm i rustfrit stål til magnetkortlæser T240.

Beskytter magnetkortlæser T240 mod regn og hærværk. 

Størrelse: 190 x 120 x 90, 780g.

T240-S

-        -        -

Anlægsklods til læser T240 og T244.

Anlægsklodsen anbringes ca. 4 cm. over læserspalten, herved 

støttes magnetkortet og en mere pålidelig læsning opnås. 

Størrelse: ø24 x 11, 30g.

T24x-K

-        -        -

T130 - Underlag

Underlag til magnetkortlæser T130. Benyttes ved synlig installation. 

Underlaget har et hul til PG16 installationsrør.

Størrelse: 108 x 72 x 18, 90g.

T130-UND

-        -        -

Tilbehør
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T370 - Mifare læser med tastatur, type T370-S1

Berøringsfri læser med baggrundsbelyst tastatur. Til såvel 

udendørs som indendørs brug. Understøtter Mifare nøgler, 

kontaktløse betalingskort mv. Læser Mifare ISO-kort på op til 9 cm 

afstand.

T370-S1

-        -        -

T370 - EM Marin læser med tastatur, type T370-EM

Berøringsfri læser med baggrundsbelyst tastatur. Til såvel 

udendørs som indendørs brug.

Læser EM Marin ISO-kort på op til 25 cm afstand.

T370-EM

-        -        -

T370 - HID læser med tastatur, type T370-HID

Berøringsfri læser med baggrundsbelyst tastatur. Til såvel 

udendørs som indendørs brug.

Læser HID ISO-kort på op til 12 cm afstand.

T370-HID

-        -        -

Tilvalg farve T370

Tilvalg af hvidt hus

Muligt for læsertype: T370 og T320.

Tilføj /CW til læsertypens varenummer.

/CW

-        -        -

T320 - EM Marin læser, type T320-EM

Berøringsfri læser hvor al elektronik er indstøbt. Til såvel udendørs 

som indendørs brug. Leveres med 3,5 meter ledning. 

Læser EM Marin ISO-kort på op til 17 cm afstand.

T320-EM

-        -        -

T320 - Mifare læser, type T320-Mifare

Berøringsfri læser hvor al elektronik er indstøbt. Til såvel udendørs 

som indendørs brug. Leveres med 3,5 meter ledning. 

Læser Mifare ISO-kort på op til 6 cm afstand.

T320-

Mifare

-        -        -

Tilvalg farve T320

Tilvalg af hvidt hus

Muligt for læsertype: T370 og T320.

Tilføj /CW til læsertypens varenummer.

/CW

-        -        -

T350 - EM Marin læser i OPUS66, type T350-EM

Berøringsfri læser indbygget i et blænddæksel til OPUS66 serien 

fra LK. 

Læser EM Marin ISO-kort på op til 13 cm afstand.

T350-EM

-        -        -

OEM

Læser uden hus til indbygning i andet udstyr

Muligt for læsertype: T370, T350 og T320.

Tilføj /OF til læsertypens varenummer.

/OF

-        -        -

T393 - Mifare læser med tastatur og display, type T393

Berøringsfri OEM læser med baggrundsbelysning både i tastatur og 

display. 

Læser Mifare ISO-kort på op til 9 cm afstand.

T393

-

T394 - Planforsænket Mifare læser med tastatur, type T394-S1

Planforsænket berøringsfri læser med forplade i messing eller 

rustfrit stål og baggrundsbelyst tastatur.

Læser Mifare ISO-kort på op til 4 cm afstand.

T394-S1

-

Forhandler prisliste
over komponenter til UniLock adgangskontrolsystem

Berøringsfri læser
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Langtrækkende EM Marin læser, type ID125

Langtrækkende læser der tilkobles låsecomputeren via 

interfaceprint PCB132-FMS150.

Læser EM Marin ISO-kort på op til 125 cm afstand (ideel).

* Skaffevare - pris kan variere.

ID125

-        -        -

Afstandsplade til T370

Akrylplade der benyttes til, at forlænge læserens rækkevidde hvis 

den monteres på metal. Pladens tykkelse er 10 mm, og den er 10 

mm større end læseren hele vejen rundt.

T370-plade

-        -        -

Tilbehør
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Billede Beskrivelse Varenummer Rabat
Netto

pris

Liste

pris

T550 - Radiomodtager for håndsender, type T550

Radiomodtager der på op til 30 meters afstand kan modtage data 

fra en håndsender, type MCT-201 fra Visonic. Data fra 

radiomodtageren sendes som de kom fra en almindelig læser, og 

kan evt. parallelkobles med anden læser. 

Anbefales ikke til nye installationer.

T550

-        -        -

T550 - Secure radiomodtager for håndsender, type T550-S

Højsikker radiomodtager der på op til 60 meters afstand kan 

kommunikere med Unitek Secure håndsendere. Kommunikation er 

sikret mod afluring og replay-angreb. 

Kan evt. parallelkobles med anden læser.

T550-S

-        -        -

T560 - Telefonnummer læser, type T560

Telefonnummer læser T560 er en GSM modtager, som aflæser en 

opkalders telefonnummer og videresender dette som nøgle. Ring 

blot op eller send en SMS.

Kan evt. parallelkobles med anden læser.

T560

-        -        -

T560 - Telefonnummer læser i montagekasse, type T560-K

Telefonnummer læser T560 er en GSM modtager, som aflæser en 

opkalders telefonnummer og videresender dette som nøgle. Ring 

blot op eller send en SMS.

Monteret i IP 65 kasse, størrelse 150 x 150 x 57 mm, 340 g. 

Kan evt. parallelkobles med anden læser.

T560-K

-        -        -

DSRC læser til BroBizz mv, type DSRC-N200094

DSRC læser, som aflæser DSRC transpondere (OBU) som 

BroBizz, ØresundsBizz mv., der tilkobles låsecomputeren via 

interfaceprint PCB168-PIC152.

Kan evt. parallelkobles med anden læser.

* Skaffevare - pris kan variere.

DSRC-

N200094

-        -        -

Stregkodelæser, type GFS4450-9

Stregkodelæseren understøtter både 1D-stregkoder (almindelige) 

og 2D-stregkoder (QR-koder, datamatrix mv.). Tilsluttes 

interfaceprint PCB168-PIC156 med det fastmonterede 2m kabel. 

Kan evt. Parallelkobles med anden læser.

* Skaffevare - pris kan variere.

GFS4450-9

-        -        -

Læser til fingeraftryk og Mifare, type Idemia-293722319

Idemia combilæser med touchdisplay til berøringsfri aflæsning af 

fingeraftryk, Mifare mv. og PIN-kode indtastning.

Tilkobles låsecomputer via interfaceprint PCB168-PIC165.

Kan parallelkobles med anden læser.

* Skaffevare - pris kan variere 

Idemia-

293722319

-        -        -

Montagebeslag til læser DSRC-N200094, type DSRC-N35011

Aluminiumsbeslaget anvendes til at montere DSRC læser type 

DSRC-N200094 og gør det muligt at læseren kan både tiltes og 

drejes i forhold til montagestedet.

* Skaffevare - pris kan variere.

DSRC-

N35011

-        -        -

Stander til Idemia combilæser, type Idemia-293759994

Sort pulverlakeret stander til Idemia combilæser, type Idemia-

293722319.

Leveres med sort pulverlakeret bundplade type Idemia-293760004.

* Skaffevare - pris kan variere

Idemia-

293759994

-        -        -

Forhandler prisliste
over komponenter til UniLock adgangskontrolsystem

Alternativ læser

Tilbehør
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CV5 - Mini RS232 til RS485 konverter

RS232 til RS485 konverter med DB9 hunstik.

Konverteren er uden galvanisk adskillelse og strømforsynes via 

RS232 stikket. Bør ikke bruges i større systemer. 

CV5

-        -        -

CV10 - RS232 til RS485 konverter

Anvendes som interface mellem et multidrop RS485 net og udstyr 

med en RS232. Der er galvanisk adskillelse mellem RS232 og 

RS485. Via lysdioder kan kommunikationen overvåges. Leveres 

med 3 meter RS232 kabel med DB9 hunstik.

CV10

-        -        -

CV12 - USB til RS485 konverter

Anvendes som interface mellem USB og et multidrop RS485 net. 

Der er galvanisk adskillelse mellem RS485 og USB. Via lysdioder 

kan kommunikationen og USB status overvåges. Leveres med 3 

meter USB kabel.

CV12

-        -        -

CV17 - Ethernet til GSM modem

CV17 er et Ethernet til GSM modem, som giver mulighed for at 

kommunikere via mobiltelefonnettet med eksterne lokaliteter. Kan 

forsynes over Ethernet via PoE, fra en låsecomputer eller med en 

almindelig netadapter.

CV17

-        -        -

CV50 - RS485 line repeater

Repeateren anvendes i store systemer med mange låsecomputere, 

eller hvor der skal sendes over store afstande. Der er galvanisk 

adskillelse mellem mellem de to porte.

CV50

-        -        -

CV72 - Ethernet til RS485 konverter

CV72 er en COM Server der giver mulighed for at tilslutte RS485 

direkte til et TCP/IP Ethernet. I stedet for at kommunikere via den 

lokale COM-port på pc’en, kan pc-programmet kommunikere over 

pc-netværk og internettet med RS485 porten på CV72.

CV72

-        -        -

CV72 Open frame - Ethernet til RS485 konverter

Funktionsmæssigt som CV72, men leveres som rå printplade. 

CV72 Open frame er beregnet til indbygning i låsecomputerens 

montagekasse og strømforsynes direkte fra låsecomputeren.

CV72-OF

-        -        -

CV61 - Telefonmodem

Industri-telefonmodem til brug i lokaliteter. Modemet har både 

RS232 og RS485 tilslutning. Modemet er beregnet til indbygning i 

låsecomputerens montagekasse og forsynes med 5 volt direkte fra 

låsecomputeren.

CV61

-        -        -

CV61 GSM - Modem til brug i lokalitet

GSM modem til brug i lokaliteter. Modemet har både RS232 og 

RS485 tilslutning. Modemet er beregnet til indbygning i 

låsecomputerens montagekasse og forsynes med 12 volt direkte fra 

låsecomputeren.

CV61-GSM

-        -        -

CV61 GSM - Modem til brug i lokalitet i kasse

GSM modem til brug i lokaliteter monteret i egen IP 65 kasse. 

Størrelse: 150 x 150 x 57 mm, 370 g. Modemet har både RS232 og 

RS485 tilslutning. Modemet forsynes med 12 volt direkte fra 

låsecomputeren.

CV61-GSM-

K

-        -        -

Forhandler prisliste
over komponenter til UniLock adgangskontrolsystem

Konverter / repeater
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K17 - Bordlæser til EM Marin nøgler, type K17-EM

Bordlæseren anvendes til at indlæse berøringsfri EM Marin nøgler i 

UniLock programmet via USB. 

K17-EM

-        -        -

K17 - Bordlæser til Mifare nøgler, type K17-S1

Bordlæseren anvendes til at indlæse berøringsfri Mifare nøgler, 

kontaktløse betalingskort mv. i UniLock programmet via USB. 

Firmwareopdateres fra UniLock.

K17-S1

-        -        -

K17 - Bordlæser med OEM interface, type K17-U

Anvendes til at indlæse nøgler i UniLock programmet. Interfacet 

monteres mellem en OEM læser med enten Omron, Wiegand, 

RS485 eller OSDP udgang og pc'ens USB stik.

K17-U

-        -        -

K17 - Bordlæser til magnetkort, type K17-T244

Bordlæseren anvendes til at indlæse magnetkort i UniLock 

programmet via USB. 

K17-T244

-        -        -

K17 - Bordlæser til håndsender og EM Marin, type K17-T550-

EM

Bordlæseren anvendes til at indlæse Secure håndsendere og 

berøringsfri EM Marin nøgler i UniLock programmet via USB. Kan 

ændre/tilføje nøglekode i håndsender og klone berøringsfri nøgler til 

håndsender.

K17-T550-

EM

-        -        -

K17 - Bordlæser til håndsender og Mifare, type K17-T550-S1

Bordlæseren anvendes til at indlæse Secure håndsendere og 

berøringsfri Mifare nøgler, kontaktløse betalingskort mv. i UniLock 

programmet via USB. Kan ændre/tilføje nøglekode i håndsender og 

klone berøringsfri nøgler til håndsender.

K17-T550-

S1

-        -        -

Pc-tastatur med kortlæser

Specielt pc-tastatur med indbygget magnetkortlæser.

Høj-kvalitets tastatur fra Cherry der erstatter det almindelige pc-

tastatur. 

G81-8000 

LPBDK

-        -        -

Loader

Loaderen er et test-instrument som benyttes ved installation og test 

af LS10. Med loaderen tildeles den enkelte LS10 sit eget entydige 

ID-nummer.

Loader

-        -        -

Forhandler prisliste
over komponenter til UniLock adgangskontrolsystem

Programmering
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Grundlicens, antal k-punkter 

Grundprogram som indeholder de grundlæggende adgangskontrol 

funktioner. Licens afregnes pr. k-punkt. (k-punkter udover 30 u/b)

PCS125-K

-        -        -

Ekstra arbejdsstationer (5 licensenheder)

Programmodul der giver mulighed for at anvende systemet på flere 

arbejdsstationer. Licens afregnes pr. ekstra samtidig arbejdsstation.

PCS125-

M0100

-        -        -

Intet billede

Ekstra afdelinger (10 licensenheder)

Programmodul der giver systemadministratoren mulighed for at 

opdele og uddelegere administrationen af sin organisation til 

afdelingsadministratorer med hver deres afdeling. 

Licens afregnes pr. afdeling.

PCS125-

M0112

-        -        -

Personbillede (2 licensenheder)

Programmodul der giver mulighed for at vise et billede under hver 

persons stamdata.

PCS125-

M0101

-        -        -

Fiktive specialdage og undtagelser (2 licensenheder)

Programmodul der tilføjer 6 fiktive specialdage til 

specialdagskalenderen og 8 undtagelsesperioder til hver tidstabel 

og sikkerhedsniveau-tidstabel.

PCS125-

M0106

-        -        -

Flere specialdagskalendere (4 licensenheder)

Programmodul der giver mulighed for at oprette et ubegrænset 

antal Specialdagskalendere, således at hver Tidstabel og 

Sikkerhedsniveautidstabel kan følge en valgfri specialdagskalender.

PCS125-

M0110

-        -        -

Gyldighedsperioder for personer (2 licensenheder)

Programmodul der giver mulighed for at hver person kan tilføjes 8 

globale gyldighedsperioder samt 50 gyldighedsperioder for hver 

persongruppe. Hver gyldighedsperiode har et starttidspunkt og et 

udløbstidspunkt.

PCS125-

M0107

-        -        -

DAS (Decentral Alarm Styring) (2 licensenheder)

Programmodul der giver den enkelte låsecomputer mulighed for at 

styre tyverialarmen i det område hvortil låsecomputeren giver 

adgang.

PCS125-

M0103

-        -        -

Operatører (4 licensenheder)

Programmodul der giver mulighed for at oprette operatører med 

individuelle rettigheder til anvendelse af programmet.

PCS125-

M0102

-        -        -

ID-kort design og produktion (5 licensenheder)

Programmodul der giver mulighed for at designe og printe 

personlige ID-kort, således at ID-kortproduktion bliver fuld integreret 

i adgangskontrollen.

PCS125-

M0108

-        -        -

Forhandler prisliste
over komponenter til UniLock adgangskontrolsystem

Software (UniLock Windows pc software) 

Programmoduler
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Forhandler prisliste
over komponenter til UniLock adgangskontrolsystem

Flere lokaliteter (5 licensenheder)

Programmodul der giver Polleren mulighed for at kommunikere med 

k-punkter i ubegrænset antal lokaliteter via usb, telefonnet, pc-

netværk og internet.

PCS125-

M0201

-        -        -

Områdevisning (8 licensenheder)

Programmodul der giver overblik over personers placering, og som 

kan automatisere styring af tyverialarmen.

PCS137

-        -        -

Intet billede

Antal integrationskanaler (import/eksport) (7 licensenheder)

Programmodul der giver mulighed for at integrere med andre 

programmer og systemer. Integrationen kan være i form af import af 

data, eksport af data eller en blanding af de to.

PCS125-

M0113

-        -        -

Adgangsstatistik (16 licensenheder)

Program der opsummerer antal passager gennem de enkelte k-

punkter over en valgbar tidsperiode, og opstiller herudfra en række 

tabeller og grafer.

PCS131-

M0100

-        -        -

Intet billede

WebAPI (14 licensenheder)

Programmodul der giver mulighed for en tovejs krypteret 

webforbindelse for eksterne systemer til den administrative del af 

UniLock.

PCS125-

M0109

-        -        -

Intet billede

Opdateringsaftale

Et kalenderår plus løbende år efter erhvervelse af licensen er det 

ikke muligt at opdatere programmet mere, med mindre der 

erhverves en opdateringsaftale. som erhverves for et år af gangen. 

Prisen i licensenheder udgør 10 % pr. år, af det antal licensenheder 

der er i installationen på opdateringstidspunktet. 

Pris for opdatering pr. licensenhed pr. år. udgør:

PCS125-

opdat

-        -        -
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Kvantum rabat

Der gives følgende rabat ved køb af kort og brikker: 

100 stk.    -35% 

250 stk.    -40%

500 stk.    -45%

1000 stk.  -50%

2500 stk.  -55%

Blankt magnetkort

Magnetkort med blank forside.

Magnetstriben er LoCo og kodet med en tilfældig kode. 

Kort-hvid-

loco

-        -        -

Magnetkort med tryk

Magnetkort med serigrafisk tryk. Tekst "UniLock" og pile der viser 

læseretningen. Kortene er fortløbende nummereret.

Magnetstriben er HiCo og kodet med en tilfældig kode. 

Kort

-        -        -

Nøglebrik

Til aflæsning i Uniteks berøringsfri læsere.

Rækkevidden for nøglebrik er ca. 70% i forhold til ISO-kort.

RFID-brik

-        -        -

Nøglebrik med nummer

Til aflæsning i Uniteks berøringsfri læsere.

Rækkevidden for nøglebrik er ca. 70% i forhold til ISO-kort.

Brikken er graveret med et tilfældigt nummer.

RFID-brik-n

-        -        -

Glasampul

Til aflæsning i Uniteks berøringsfri læsere.

ID-brikken er støbt ind i en glasampul på kun ø3 x 11 mm.

RFID-glas

-        -        -

Blankt RFID-kort

Til aflæsning i Uniteks berøringsfri læser. 

Kortet har samme størrelse og tykkelse som et almindeligt 

magnetkort (ISO-kort).

RFID-kort

-        -        -

Blankt RFID-kort med magnetstribe

"Magnetkort" til aflæsning i Uniteks berøringsfri læsere. 

Kortet leveres med HiCo magnetstribe. Magnetstriben har samme 

kode som aflæses af den berøringsfri læser.

RFID-mag

-        -        -

Combikort, RFID og Mifare

Til aflæsning i Uniteks berøringsfri RFID-læsere og Mifare-læsere. 

Kortets RFID kode er forskellig fra kortets Mifare kode.

RFID+

Mifare

-        -        -

Forhandler prisliste
over komponenter til UniLock adgangskontrolsystem

Kort og brikker

Magnetkort

RFID (berøringsfri)
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Forhandler prisliste
over komponenter til UniLock adgangskontrolsystem

Mifare nøglebrik

Til aflæsning i Uniteks berøringsfri Mifare-læsere.

Rækkevidden for nøglebrik er ca. 70% i forhold til ISO-kort.

Mifare-brik

-        -        -

Blankt Mifare-kort

Til aflæsning i Uniteks berøringsfri Mifare-læser. 

Kortet har samme størrelse og tykkelse som et almindeligt 

magnetkort (ISO-kort).

Mifare-kort

-        -        -

Blankt Mifare-kort med magnetstribe

"Magnetkort" til aflæsning i Uniteks berøringsfri læsere. 

Kortet leveres med HiCo magnetstribe. Magnetstriben har samme 

kode som aflæses af den berøringsfri Mifare-læser.

Mifare-mag

-        -        -

Secure håndsender med 2 knapper, type SH2

To-vejs sikker kommunikation med Unitek radiomodtager T550 

Secure. Rækkevidde op til 60 meter.

Hver knap kan tildeles sin egen nøglekode.

SH2

-        -        -

Secure håndsender med 2 knapper og Mifare, type SH2-M

To-vejs sikker kommunikation med Unitek radiomodtager T550 

Secure. Hver knap kan tildeles sin egen nøglekode.

Håndsender har samme kode som aflæses af Unitek Mifare læsere.

SH2-M

-        -        -

Secure håndsender med 4 knapper, type SH4

To-vejs sikker kommunikation med Unitek radiomodtager T550 

Secure. Rækkevidde op til 60 meter.

Hver knap kan tildeles sin egen nøglekode.

SH4

-        -        -

Secure håndsender med 4 knapper og Mifare, type SH4-M

To-vejs sikker kommunikation med Unitek radiomodtager T550 

Secure. Hver knap kan tildeles sin egen nøglekode.

Håndsender har samme kode som aflæses af Unitek Mifare læsre.

SH4-M

-        -        -

DSRC transponder, type DSRC-N20031

DSRC transponder til placering i køretøjer. Aflæses med samme 

DSRC læser, som også anvendes til BroBizz mv.

* Ved 500 stk er listeprisen kr. 480,-

* Skaffevare - pris kan variere.

DSRC-

N20031

-        -        -

DSRC Zonemapper transponder, type DSRC-N20020

Zonemapper anvendes til at verificere læsefeltets størrelse og 

placering for DSRC læser type DSRC-N200094.

* Skaffevare - pris kan variere.

DSRC-

N20020

-        -        -

Transpondere

Mifare (berøringsfri)

Håndsendere
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