SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU COMPAS

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY NT MaxiProx

AS 940

Czytnik NT (Noise Tolerant) MaxiProx zapewnia dobrą stabilność odczytu na dużą odległość.
Zastosowanie nowoczesnych technik obróbki sygnału dało mu odporność na wyładowania i inne
zakłócenia atmosferyczne. To czyni z niego idealny czytnik do zastosowania na parkingach
lub w innych miejscach wymagających kontroli dostępu dla specyficznych użytkowników
(np. osoby niepełnosprawne fizycznie). Cała elektronika NT MaxiProx umieszczona jest
w estetycznej i łatwej do zainstalowania obudowie. Szeroki wybór czytników zbliżeniowych firmy
HID pozwala na wykorzystanie jednej karty przy kilku czytnikach. Czytnik NT MaxiProx wnosi
zaawansowane technologie w dziedzinę identyfikacji przy użyciu fal radiowych.
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SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU COMPAS
Charakterystyka
Rozszerzony zasięg odczytu:
Czytnik NT MaxiProx zapewnia stabilność
odczytu na odległość 76 cm.
Montowanie: Czytnik należy montować
na powierzchni niemetalowej.

Parametry techniczne
Maksymalny zasięg odczytu:
Identyfikator samochodowy do 76 cm
ProxCard II do 61 cm
ISOProx II
do 40,5 cm
ProxKey II
do 30,5 cm
ProxCard Plus do 23 cm
Wymiary:
30,0 x 30,0 x 2,54 cm
Materiał:
Polycarbonate UL 94
Zasilanie:
24 VDC (zalecane liniowe źródła zasilania)
Pobór prądu:
Prąd stały
Średni
1A
Szczyt
1,7 A
Temperatura:
- 30 do 60 st. C
Wilgotność:
0 - 95%
Ciężar:
1,4 kg
Częstotliwość transmisji:
125 kHz
Certyfikaty:
UL 294
FCC część 15, USA
DTI (MTP 1337), UK
CE Mark, BZT (w toku)
Długość kabla:
Interfejs Wiegand: 22 AWG 150 m. Kabel
zalecany to ALPHA 1295 (22 AWG) 5-żyłowy
w ekranie, lub równorzędny. Do podłączenia
diody i beepera potrzebne są dodatkowe żyły.
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Sposób reagowania urządzenia:
Kiedy czytnik spostrzega kartę, dioda miga
na zielono a beeper brzęczy. Dioda i beeper
mogą być również kontrolowane przez
sterownik.
Testowanie: Gdy czytnik jest włączony,
jego test wewnętrzny sprawdza i weryfikuje
konfigurację, ustala czy kontrola diody
i beepera jest zewnętrzna czy wewnętrzna,
i uruchamia odczytywanie.
Czytnik
NT
MaxiProx
Obudowa:
jest umieszczony w twardej, odpornej
na warunki atmosferyczne obudowie. Jest
ona
też
odporna
na
uszkodzenia
mechaniczne, co zapewnia długotrwałe
użytkowanie.
NT MaxiProx
Interfejs: Czytnik
współpracuje ze wszystkimi systemami
kontroli dostępu pracującymi w protokole
Wiegand.
Czytnik
posiada
Zabezpieczenie:
wewnętrzny przełącznik antysabotażowy.
Rozpoznaje 137 miliardów różnych kodów.
Gwarancja: Gwarancją 3 lata objęty
jest materiał i jakość wykonania
(szczegóły w umowie gwarancyjnej).

Numery części

Moduł podstawowy nr 5375
Opis - Interfejs Wiegand,
kolor szary grafit,
dioda trzystanowa,
beeper wewnętrzny

