
De GL7p is een elektronisch RFID (Radio  Frequency Identification) 
lockerslot op batterijen, en is beschikbaar met of zonder pincodeklavier. 
Het innovatieve designslot biedt de ideale oplossing bij het installeren 
van een rendabel, veilig en intuïtief elektronisch lockersysteem waarin 
persoonlijke spullen veilig opgeborgen kunnen worden. De sloten zijn 
geschikt voor zowat elk type lockermateriaal en vereisen geen bekabeling. 
Ze kunnen met andere woorden makkelijk geretrofit worden in bestaande 
lockersystemen – oude monteergaten van mechanische sloten kunnen 
zonder problemen hergebruikt worden.

Het slot wordt bediend via RFID- (NFC-) gegevensdragers en/of pincode 
wat een waaier aan toepassingsmogelijkheden en veiligheidsniveaus 
biedt. Het is bovendien ook mogelijk de pincodefunctie zonder extra 
gegevensdrager te gebruiken, net zoals een combinatie van sloten met en 
zonder pincodeklavier. De status van de locker (gebruikt/beschikbaar) kan 
meteen afgelezen worden aan de hand van de positie van de deurknoppen, 
die individueel bedrukt kunnen worden.

Dankzij de verschillende configuratieopties van de GL7p – via USB-
interface, met een programmatie gegevensdrager, via NFC/app of via een 
draadloze interface – was het beheer van het slot nog nooit zo eenvoudig 
en handig.

FEITEN IN EEN OOGOPSLAG

• Met en zonder pincodeklavier – gemengde toepassing

• Variant in netwerk – draadloze interface

• Duidelijke statusweergave via de positie van de drukknop

• Elegant, discreet design – intuïtieve bediening

• Onderhoudsvrije “Energiearme Technologie”

• Eenvoudig retrofitten van bestaande lockers, geen 

bekabeling, oude boorgaten kunnen gebruikt worden

• Mechanisch slot (motor) voor de hoogste betrouwbaarheid

• Configuratie via pc/laptop, gegevensdrager of NFC

• Besturing met master card, ook met pincodevariant

GL7p 
Elektronisch lockerslot (met pincode) op batterijen, te installeren op de deur

www.gantner.com
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Aangezien het beheer van de lockers haast geen administratieve kosten 
met zich meebrengt (geen sleutelbeheer, administratie via pc), worden 
de personeelskosten en administratieve kosten sterk gedrukt. Dankzij de 
energiearme technologie wordt een levensduur van de batterijen tot wel 10 
jaar mogelijk. En nog belangrijker: een GL7P lockersysteem kan naadloos 
geïntegreerd worden in een RFID-systeem voor toegang en cashless betalen. 

Typische toepassing

GL7p

1  ...GL7p lockerslot
2  ...Drukknop (positie duidt 
      lockerstatus aan)
3  ...Batterijcompartiment
4  ...Slotbout aan binnenkant deur
5  ...Identificatie (met RFID-gegevensdrager
      of pincode afhankelijk van het slottype)
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Omschrijving Artikelnr.

GL7p.0500
GL7p.2500
Elektronisch lockerslot op batterijen voor ISO 14443 (MIFARE) en ISO 15693 gegevensdragers, zonder 
pincode-input, zonder (.0500) of met (.2500) draadloze interface, zonder batterij

922728
922324

GL7p.1500
GL7p.1501
GL7p.1502
GL7p.3500
GL7p.3501
GL7p.3502
Elektronisch lockerslot op batterijen voor ISO 14443 (MIFARE) en ISO 15693 gegevensdragers, 
met pincode-input, verticale (.---0) of horizontale oriëntatie (.---1 = rechtsdraaiende deur . ---2 = 
linksdraaiende deur), zonder (.1---) of met (.3---) draadloze interface, zonder batterij

922627
922425
922526 
922223
922021
922122

3.6V Lithium SL-860/S batterij
Batterij voor het GL7p slot

914430

Bestelinformatie & Accessoires

Geldig vanaf 6. augustus 2019 • DB_GL7p--NL_14
Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden!
Niet beschikbaar in Noord-Amerika (Verenigde Staten, Canada)!
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Technische gegevens
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Kenmerken en afmetingen apparaat

GL7p

Voeding:
 - batterijen goedgekeurd door GANTNER:

1 x 3.6 V lithiumbatterij, grootte AA, capaciteit 2.4 Ah
- Tadiran SL-860/S (artikelnr. 914430) 
- Tadiran TL-4903/S (alternatief)

Levensduur batterij: Tot 10 jaar met 10 acties/dag bij +20 °C
Gegevensopslag: EEPROM voor 150 reserveringen, data behouden bij vervanging batterij
Lezertyp: - ISO 14443: MIFARE Classic 1k en 4k, Ultralight®, DESFire EV1® en EV2®

- NFC (HCE)
- ISO 15693
- HID iCLASS UID (13.56 MHz)

Frequentie leesveld           - RFID:
                                         - Draadloos:

13.56 MHz
2.4 GHz

Max. transmissiesterkte     - RFID:
                                         - Draadloos:

< 500 mW
3.7 dBm (2.344 mW)

Bereik leesveld: 5 tot 35 mm, afhankelijk van de installatieomstandigheden en gegevensdrager
Vergrendeling: Mechanisch met gemotoriseerde grendel
Signalisatie-elementen: LED (meerkleurig), beepser
Bestendigheid tegen inbraak: DIN 4547-2, Klasse C
Configuratie-interfaces: USB 2.0 Micro-B, NFC, Draadloos
Materiaal behuizing: Plastic (PC), halogeenfrij, V0
Kleur behuizing: Wit (voorkant), antraciet (achterkant)
Gewicht: Ong. 0.25 kg
Toegestane omgevingstemperatuur: -20 tot +60 °C
Beveiligingstype: IP 54 (indien geïnstalleerd)
Norm: CE
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1 2
3 4
5 6
7 8
9 0

1  ...LED statusindicatie
2  ...Knop (a = “ontgrendeld“,
                b = “vergrendeld“)
3  ...Slotgrendel
4  ...Voorkant
5  ...Achterkant 
6  ...Montageschroefdraad (M19x1)
7  ...Fixatiemoer
8  ...Afstandshuls
9  ...Schroef voor antirotatiebescherming
10  Klep batterijcompartiment
11 Sleutel batterijcompartiment

Afmetingen in mm

Bovenaanzicht


