Etähallittava koodilukko, kun tavallinen
kulunvalvonta ei aivan riitä
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Ratna V42/K42 koodilukon voi
asentaa käytännössä mihin
tahansa kohteeseen, myös
sähköttömiin tiloihin.

RATNA V42/K42
Ratna V42/K42 on etähallittava koodilukko, joka hyödyntää ”esineiden internet” verkkoteknologiaa.

Ratna V42/K42 koodilukon koodeja ja voimassaoloaikoja voidaan hallita verkon yli, joko selaimen tai
puhelinsovelluksen kautta. Asennus onnistuu myös päivityksenä jo kohteeseen asennettuun

Bewator/Siemens/Vanderbilt V42/K42 koodilukkoon. Erittäin kustannustehokas ratkaisu, joko yksittäisiin oviin tai
olemassa olevaa kulunhallintaa täydentämään.

Ratna V42/K42 koodilukko ei edellytä mobiiliverkkoyhteyttä (ei

Näin on mahdollista antaa turvallisesti tilapäisiä kulkuoi-

SIM-korttia!) tai Wi-Fi yhteyttä. Koodilukko kommunikoi verkon

keuksia, mekaanisella/sähkömekaanisella lukkorungolla

yli käyttäen IoT verkkoteknologiaa (LoRaWan). Moduuli pystyy

varustettuihin oviin tai sähköisesti ohjattuihin portteihin ym.

ohjaamaan langallisella tai langattomalla (Bluetooth) yhteydel-

Koska käytetty PIN-koodi toimii vain asetetun ajan, koodi ei

lä sähkömekaanisia lukkorunkoja sekä esimerkiksi Ratnan

lähde leviämään. Koodilukkojen hallintajärjestelmän

digitaalisia lukkosylintereitä ja elektronisia lukkoja. Asennus

sovelluspalvelin tarjoaa itsessään hallintakäyttöliittymän

edellyttää jännitesyötön koodilukolle tai vaihtoehtoisesti laite

sekä REST-rajapinnan kolmannen osapuolen ajanvarausjär-

voi toimia paristokäyttöisesti (2 x AA). Suojatun Bluetooth-

jestelmään. Tilojen varauksen yhteydessä generoidaan

yhteyden takia oven lukitus on käytännöstä mahdoton avata

ajastettu PIN-koodi, mikä voidaan toimittaa käyttäjälle

laitteeseen murtautumalla, joten koodilukko on turvallista

automaattisesti varauksen vahvistuksen yhteydessä esim.

asentaa oven ulkopuolelle toisin kuin releohjatussa versiossa.

tekstiviestillä. Etähallinnan kautta koodilukossa on myös

Käytettäessä sähkömekaanisen lukkorungon langallista

integroituna ohjelmoitava vuosikello, jolla ovi/portti voidaan

releohjausta moduuli voidaan jälkiasentaa olemassa oleviin

pitää auki haluttuina vuorokaudenaikoina.

Bewator/Siemens/Vanderbilt V42/K42 koodilukkoihin, mitkä
ovatkin maailman myydyimpiä koodilukkomerkkejä.
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LORAWAN

on IoT-aikakauden verkko, jonka
ominaispiirteitä on hyvin
edullinen pienten datamäärien
siirto.

ETÄKÄYTTÖ

BLUETOOTH

Langaton yhteys
sähkömekaanisiin tai
mekaanisiin lukkolaitteisiin

vähentää kuluja ja lisää
turvallisuutta, koska kulkukoodeja
voidaan hallita verkon yli eikä
fyysisiä avaimia tarvitse jakaa ulos.

TEKNOLOGIA
Julkisten tilojen
varausjärjestelmät

INTEGROITAVISSA

kolmannen osapuolen
tilanvarausjärjestelmiin

HYÖDYT

Vapaa-ajan asuntojen ja
lomamökkien vuokraus,
(Airbnb)
Yritysten liiketoimintatilojen
varausjärjestelmät

KOHTEET

Teollisuusalueiden
sisääntuloväylät
Taloyhtiöiden porraskäytävien ja
yhteiskäyttötilojen ovet

RATNA V42/K42

Yhteys hallintajärjestelmään
luodaan LoRaWanverkkoteknologialla

BLUETOOTH
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REST

LORAWAN

Koodilukko ohjaa langattomasti (Bluetooth)
Ratna tuoteperheen digitaalisia sylintereitä,
elektronisia lukkoja ja sähkömekaanisten
lukkolaitteiden ohjaimia.
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REST-rajapinta kolmannen
osapuolen tilanvaraus- ja
kulunhallintajärjestelmiin
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Ratna sovelluspalvelin ja
ovikoodien hallintajärjestelmä

RIOT IOT CL

LoRaWan 868Mhz

Ovikontrolleri/koodilukija

100 aktiivista koodia

Etäohjattava koodilukija
EU LoRaWAN

Ajastetut ovikoodit

Pystyy ohjaamaan useita ovia (BLE

12-24 VDC tai 2x AA

kantaman sisällä)

Toimii itsenäisesti myös ilman verkkoyhteyttä

RIOT DC sarja

MIFARE (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic-ISO/IEC 14443)

Digitaaliset lukkosylinterit
Skandinaavinen ovaali- & turvasylinteri

NFC
Bluetooth BLE 4.0 +

EU (yksi-/kaksipuolinen)

500 lokitapahtuman muisti

ANSI (pintalukot & lukkorungot)

Pariston tilan hälytys (80 % nimellisjännitteestä)

UK ovaalisylinteri

IP66,CE,RoHS, EN1634

AUS ovaalisylinteri

YHTEENSOPIVAT OHEISLAITTEET

Bluetooth BLE 4.0

Voidaan käyttää myös Ratnan Android -sovelluksen kautta
Mekaanisen (mekatronisen) avaimen käyttö mahdollinen

RIOT DL sarja

MIFARE (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic-ISO/IEC 14443)

Elektroniset lukot

NFC
Bluetooth BLE 4.0 +

“Mini“ elektroninen hela

500 lokitapahtuman muisti

Pitkät malli (ANSI, EURO &

Skandinaavinen mm. ASSA 565

mekaanisella override-sylinterillä)

Pariston tilan hälytys (80 % nimellisjännitteestä)
IP66,CE,RoHS, EN1634
Voidaan käyttää myös Ratna Android -sovelluksen kautta

RIOT DX sarja

DC

Sähkömekaanisten lukkolaitteiden ohjain
Riippulukot
Kalustelukot

DL
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IOT CL

DX

ESIM.

Taloyhtiöiden ei tarvitse enää jakaa mekaanisia
avaimia ulkopuolisille
Mekaaniset avaimet tarvitaan vain asukkaan omaan oveen. Muu kulku kuten
yhteiskäyttötilat, ulkopuoliset palveluntarjoajat ja pelastustoimi voidaan hoitaa Ratnan
ratkaisulla käyttäen dynaamista PIN-koodia. Avaimia ei enää helposti katoa,
PIN-koodit eivät leviä, kulkuoikeudet voidaan poistaa lennosta, ajastaa ja
automatisoida ja lokitiedot ovat luonnollisesti käytettävissä.

ESIM.

Luotettava ja helppokäyttöinen kulunvalvonta
vertaisvuokrauskohteisiin
Vertaisvuokrauksessa ja ilman vastaanottoa toimivassa majoituksessa ehdoton
edellytys on saada “avain“ toimitettua asiakkaalle verkon yli automaattisesti varauksen
yhteydessä ja “avaimen“ tulee olla helppokäyttöinen, 100% luotettava, eikä se saa
edellyttää käyttäjältä ylimääräisiä laitteita, ei edes toimivaa älypuhelinta. Ratnan
ratkaisulla voidaan toteuttaa hotellien käyttämä ovikoodiratkaisu lähes mekaanisen
lukituksen hinnalla ja olemassa olevaan oven lukitukseen yksittäisiin kohteisiinkin.

ESIM.

Kevyt kulunvalvonta yrityksen vierailijoille
ja palveluntarjoajille
Reittiovikoodi esimerkiksi seminaari- tai muihin yrityksen ulkopuolisten käyttämiin
tiloihin on helppo toimittaa tilapäisille vierailijoille, silloin kun vastaanottoa ei ole tai
se on kiinni. Koodi on voimassa vain tarvitun ajan joten se ei pääse leviämään käytön
jälkeen. Normaalisti jaettavat kulkukortit/tägit eivät myöskään kulkeudu pois tai huku
ja siten niiden deaktivoinnista ei tarvitse erikseen huolehtia.

ESIM.

Helposti jaettavat kulkuoikeudet miehittämättömiin
palvelukohteisiin
Kuntosalit, pienvarastot ja kaupan toimitus/noutopisteet, teollisuuden
yhteiskäyttövarikot, rakennustyömaat ja vierasvenesatamat ja autotallit toimivat
tehokkaasti varausjärjestelmästä verkon yli jaettavalla avainmedialla. Kulkuoikeuksien
jako voidaan siten 100%:sti automatisoida. PIN-koodi- tai puhelinavaus voidaan
toteuttaa hyvin kevyellä, edullisella, siirrettävällä ja helppokäyttöisellä järjestelmällä ilman
merkittävää investointikustannusta ja lähes olemattomilla operointikustannuksilla.

JA KAIKKI TÄMÄ LÄHES PERINTEISEN KOODILUKON HINNALLA - OTA YHTEYTTÄ!
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