
Čítačky

ATS1192Vysoko odolná cítacka inteligentných kariet ATS

Vysoko odolná čítačka inteligentných kariet ATS1192 s 2,5 m káblom
Čítačka inteligentných kariet ATS sa pripája priamo na dátovú
zbernicu RS485. Konfiguruje sa prostredníctvom konfiguračnej karty
a softvéru TITAN. Niektoré nastavenia je možné zmeniť aj z LCD
klávesníc na zbernici.

Technické údaje

Napätie zdroja 10,5 - 13,8 V

Prúdová spotreba 25 v pokoji / 80 pri cítaní karty

Výstup otvorený kolektor 1(25 mA max)

Vstup na odchodové tlacidlo Áno

Max. vzdialenost od ústredne 1,5 km

Max. pocet na zbernicu ústredne 16

Špecifikovaný kábel Aritech WCAT 52/54 alebo ekvivalent

Monitorovanie dátovej zbernice Neustále monitorovanie

stavu všetkých zariadení na zbernici
Adresácia Cez klávesnicu alebo TITAN a configuracnú kartu

IP krytie IP54

Rozmery (Š x V x H) 42 x 149 x 15 mm

Pracovná teplota 0 až +50°C

Farba Tmavošedá

Programovatelný výstup otv. kol. pulz od 1 ms do 2,5 sek.

cas od 1 s do 193 dní
prepínanie

Pripojitelnost Zariadenie zbernice RS485 alebo štandardný Wiegand

na pripojenie k 4 vstupom cítaciek ATS1250
Cítací dosah (cm) 6 - 8

Optická det. odtrhnutia od steny Áno

Vodotesná vyplnená epoxidom Áno

Cervená a modrá LED Konfigurovatelné ako nocné svetlo, stav zámku alebo
poplach v oblasti

Objednávanie

Vysoko odolná cítacka inteligentných kariet ATSATS1192
Cítacka inteligentných kariet Hitag IIATS1190
Exkluzívny prívesok ATS Hitag IIATS1471
Bezkontaktná karta ATS Hitag II, balenie 10ksATS1475
Bezkontaktná karta ATS Hitag II s magnetickým pruhom, balenie 10ksATS1476
Prívesok ATS Hitag II, balenie 10ksATS1477
Programátor inteligentných kariet Hitag IIATS1621

Rozhrania Wiegand, Magstripe, RS485E

Použitie:
- priamo na systémovú zbernicu ATS
- k prístupovým systémom rôznych výrobcov
- ako jednoduchý prepúštací systém s
ovládaním zámku bez dalšieho hardvéru a bez
obmedzenia poctu kariet
- kreditné aplikácie (platenie za služby kartou) bez
obmedzenia poctu sprístupnovaných služieb

E

Vysoká bezpecnost zarucená 32-bitovým, volne
programovatelným bezpecnostným kódom

E

Inteligentná ochrana voci kopírovaniu karietE

Vodotesná konštrukcia vyplnená epoxidomE

Vysoko odolná verziaE
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