PRODUKTINFORMATION RC-436

RC-436 är läsarcentral för en dörr med
endast passagekontroll (ingen larmstyrning) och i delat montage. Den klarar av
2000 kort, har 64 tidzoner, årsur, 8 behörighetsgrupper, samt kan lagra och
skriva ut registreringar. Programmering
görs från en knappsats eller via PCprogrammet AXBASE. Den rekommenderas när man vill höja säkerheten med
delat montage.
RC-436 kan användas som slav eller
master kopplad till PC i ett passagesystem.

LÄSARCENTRAL för en dörr
- Anslutning av 1 läsarterminal
- Programmeras från knappsats/PC
- 2000 minnesplatser
( för lagring av kort och händelser )
- 1 relä för dörröppning
- 100/63 tidzoner
- 2-kortspassage
- Tidstyrd fjärröppning
- Krone LSA- slitsplintar.
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- 8 behörighetsgrupper
- Besökskort
- Dörrövervakning
- Årskalender
- RS 232 för PC/skrivare
- Försedd med Krone LSAslitsplintar.
- Sabotageswitch
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- Kan sammankopplas med
andra Axcardläsare med skärmad
partvinnad kabel FTP 4x2x0.5
- Dimensioner:
120x120x30
- Strömförsörjning:
12-18 V AC/DC
12-30 V DC =
- Strömförbrukning: (inkl. läsare)
150 mA (max)
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PRODUKTINFORMATION RT-561

RT-561 är radioläsare som kopplas till
Axemas dörrcentraler t.ex. RC-436. Den
läser av radionycklar på avstånd upp till
100 m. Alla radionycklar är unika och
behandlas som andra kort i passersystemet.
Radioläsaren monteras normalt inomhus på skyddad plats.

Radionyckeln till vänster heter RN-2 och
har 2 kanaler

Radionyckeln till vänster heter RN-1 och
har 1 kanal. Dessutom ingår en hållare
som enkelt kan monteras på bilens
instrumentbräda.

RADIOLÄSARE för AXCESS passersystem
- Dimensioner:
Radionyckel RN-2 54x34x13
Radionyckel RN-1 37×30×10
Dito inkl hållare
45×35×14
48x95x25
Läsare
- Strömförsörjning:
Nyckelsändare
3V batteri
Läsare
från centralen.

- Ansluts till dörrcentral
- Läsavstånd upp till 100 m beroende på
antenn och mottagningsförhållande
- Aktiva unika radionycklar
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