ioPass
Autonómna dverná čítačka SA-500, SA-600
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Až 5000 prístupových kartičiek
Pomocné relé pre aktiváciu/deaktiváciu zabezpečovacieho systému
Použitie integrovanej klávesnice, čítačky alebo oboch
Integrovaná alebo externá ioProx čítačka
Čítací dosah do 10cm
Jednoduché programovanie z klávesnice
Vysoká miera bezpečnosti - skrytý reléový modul
Záznam v zariadení
Možná funkcia núdzového signálu

ioPass je plne programovateľný autonómny prístupový systém,
ktorý umožňuje vstup pomocou technológie proximity, klávesnice
alebo oboch až pre 5000 užívateľov. Programuje sa priamo zo
samotného zariadenia. Je možný v dvoch modeloch: s internou
alebo externou proxi čítačkou.
Jednoduché programovanie
Programuje sa priamo z klávesnice s vizuálnym potvrdením každej
operácie na 16-miestnom dvojriadkovom LCD displeji.
Zámok pri nesprávnom kóde
Z dôvodu ochrany pred neautorizovanými osobami so zlým kódom systém v prípade neautorizovaného
prístupu aktivuje poplachové relé a/alebo automatický vymaže číslo karty po piatich pokusoch - pokiaľ je
táto voľba zapnutá.
Integrovaná alebo externá ioProx čítačka
vyrábajú sa dva modely ioPass: S integrovanou čítačkou pre interiér a s externou čítačkou pre použitie v
exteriérovom prostredí. Externá čítačka poskytuje antivandal ochranu a ochranu pred poveternostnými
vplyvmi.
Vysoká miera bezpečnosti s oddeleným reléovým modulom
Reléový modul ioPass je oddelený od samotnej čítačky a môže byť umiestnený vo vnútri steny či stropu.
Technické parametre
Typický dosah
Napájacie napätie
Maximálny odber
Rozmery (cm)
Hmotnosť
Farba
Materiál obalu
LED signalizácia
Bzučiak
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
Maximálne vzdialenosti

Vstup dverného kontaktu
Reléový výstup
Časovač relé
Záznam
Kompatibilné karty

10cm
12V DC
300mA
15 x 11 x 4,5
380g
sivá
ABS
dvojfarebná (zelená/červená)
piezo
0° až 50°
5% až 95%
ovládač a čítačka 150m, 2 krútené páry
ovládač a relé 150m, 2 krútené páry
relé a napájací zdroj 150m, 1 pár
doporučený napájací zdroj 12V DC 1A
NO alebo NC - nastaviteľný
NO a NC, 3A, 24V DC
1 až 255 sec.
V zariadení, posledných 385 kariet
ioProx karty P10SHL, P20DYE, P30DMG a P40KEY

