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Dane techniczne

przeznaczony do pracy on-line z jednostką nadrzędną
zoptymalizowany do pracy w systemach kontroli dostępu

 czytnik RFID Legic Advant; opcjonalnie Mifare
 odczyt unikalnego numeru identyfikacyjnego (UID) zgodnie
z ISO 14443/15693

prosta obsługa
standard Multi-RFID
niewielki rozmiar ułatwia montaż na ościeżnicach drzwi
czytnik zabezpieczony antysabotażowo

nadaje się do pracy na zewnątrz w trudnych warunkach
Czytnik służy do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Czytniki współpracują z nadrzędnymi sterownikami kontroli dostępu. Czytnik służy do odczytywania kart identyfikacyjnych i przesłania odczytów do sterownika lub terminala, które weryfikują
uprawnienia i podejmują decyzje o otwarciu przejścia i rejestrują odczyt. Czytnik jest wyposażony w wielobarwny panel świetlny sygnalizujący stan czytnika w dowolnym skonfigurowanym w
nadrzędnym systemie kolorze. Czytnik posiada również sygnalizator dźwiękowy, który może być aktywowany jednocześnie z
panelem świetlnym.
Czytnik jest wyposażony w czytnik Multi-RFID, dzięki czemu
może odczytywać zawartość segmentów identyfikatorów Legic i
Mifare, a także ich numery seryjne (UID). Czytnik może również
zapisywać dane na kartach, co jest wykorzystywane do dystrybucji uprawnień kontroli dostępu w systemach wykorzystujących pracujące samodzielnie czytniki kontroli dostępu.













standardowe kolory: antracyt lub szary
Panel świetlny wielobarwny RGB i brzęczyk
odczyt kart Legic Prime i Legic Advant, NFC, Bluetooth
opcjonalnie odczyt kart Mifare classic, DesFire
Szyfrowanie transmisji AES
Zdalne zarządzanie
komunikacja RS-485 lub światłowód
zasilanie 24 V DC
pobór prądy maks. 80 mA przy 24 V
temperatura otoczenia -25ºC ÷ 70ºC
wilgotność względna otoczenia 10% do 95%, bez kondensacji

 klasa zabezpieczenia IP 67 – obudowa ze zintegrowanym
kablem






obudowa plastikowa PC/ABS
czytnik zatopiony w plastiku
łatwość instalacji

wymiary (wys. x szer. x gł.): 115 x 64 x 19 mm
Kompaktowa obudowa i szczelnie zatopiona w plastiku tylna Normy
ścianka umożliwiają instalację czytnika w trudnych warunkach GS 97038:2016
otoczenia oraz na zewnątrz bez konieczności stosowania dodat- PN-EN ISO 4892-2 m A
PN-EN ISO 179-1
kowych zabezpieczeń.
Czytnik świetnie nadaje się do montażu na ościeżnicach drzwi.
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