
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ■ Sleutelbosbeheer systeem voor Mykey transponders 
   ■ IS211 is voorzien van centrale deur met magnetische vergrendeling 
   ■ Zowel zakelijke als privé sleutelbossen kunnen worden beheerd.   
   ■ In combinatie met TiSM controllers is “Conditional Access” mogelijk. 
   ■ IS211 kan worden voorzien van MIFARE®, TIRIS® , HITAG® en LEGIC® proximity 

reader 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het IS211 sleutelbosbeheer systeem wordt gebruikt

voor het ophalen en opbergen van 1 of meerdere

sleutelbossen zonder tussenkomst van een portier of

receptionist. Uiteraard worden sleutelbossen alleen

vrijgegeven aan daarvoor geautoriseerde

medewerkers.  

  

Om dit mogelijk te maken is het systeem voorzien van

een proximity kaartleeseenheid en een vandaal

bestendig toetsenbord voor het ingeven van een

pincode.  Nadat de gebruiker zijn kaart heeft

gepresenteerd en een geldige pincode heeft

ingegeven zal de gevraagde sleutelbos worden

vrijgegeven.  

 

Elke sleutelbos wordt voorzien van een speciale

transponder met specifieke mechanische fixatie

eigenschappen.  Elke sleutelbos positie is in staat om

contactloos een sleutelbos te lezen en te

vergrendelen.   

 

CENTRALE MAGNETISCH VERGRENDELDE DEUR  

Het IS211 systeem is voorzien van een centrale deur 

die met 2 kleefmagneten wordt vergrendeld. Na het 

aanbieden van een geautoriseerde kaart en geldige 

pincode zal de magnetische vergrendeling worden 

opgeheven en de gevraagde sleutelbospositie 

worden vrijgegeven.  

 

CONDITIONAL ACCESS 

In combinatie met de TiSM controllers wordt 

“Conditional Access” mogelijk.  Hierdoor kan het 

complete systeem zo worden ingericht dat de inhoud 

van de sleutelbos positie bepalend is voor de 

toegang bij de  proximity leeseenheden in het 

gebouw.  

 

MIFARE®\HITAG®\TIRIS® EN LEGIC® 

Het IS211 systeem kan worden voorzien van diverse 

leeseenheden uit de TiSM familie zodat bijna  elk type 

proximity kaart kan worden gelezen. 

IS211-MI\TI 
Sleutelbosbeheersysteem 



 

81 cm 35 cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IS211  
   
Voedingsspanning 230VAC  
Stroomverbruik Typ. 80mA  
Leesafstand proximity leeseenheid Typ. 3cm  
Materiaal frontplaat RVS met Polycarbonaat  
Interface  RS485 (9600,n,8,1)  
Stndaard LED signalering Groen, Mykey is niet in positie, Rood, Mykey is in positie  
Magneet sloten  2 x 270Kg   
Afmetingen  188x81x35cm  
Configuratie software TiSM PC 10, 25, 100 & PRO  
Temperatuurbereik -10..55°C  
TiSM controllers RCU\MASplus\  
 SICOM\RCUplus  
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIGNALERINGEN 

Elke sleutelbospositie van het IS211 systeem geeft met

behulp van LED signalering aan wat de status is van de

betreffende positie.  Deze status  signalering is met

behulp van TiSM PC te configureren. 

 

CALAMITEITENONTGREDELING 

Het IS211 systeem  is standaard voorzien van een

calamiteiten ontgrendeling. Deze is aanwezig in de

vorm van een mechanische sleutelschakelaar. Na

bediening zullen alle sleutelbosposities automatisch 

worden vrijgegeven.  

 

ACCESSOIRES  

Het IS211 systeem kan modulair worden uitgebreid met RVS 

panelen met elk 8 IS211 modules.   

 

GRAVERING 

De RVS panelen van de modules kunnen klantspecifiek 

worden gegraveerd.   

 

 

Mechanische kenmerken : 


