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MiniProx™
Bezkontaktová kartová čítačka

MiniProx - bezkontaktná čítačka ID kariet má nový nízky
design vhodný na začlenenie do akokoľvek náročného
interiéru. Čítačka MiniProx je nainštalovateľná do
vnútorného aj vonkajšiehoho prostredia. Odolnosť a
spoľahlivosť novej MiniProx čítačky je potvrdená
doživotnou zárukou.
Novú čítačku MiniProx možno napájať napätím 5-16 V,
takže model spĺňa väčšinu bežných požiadaviek na
napájacie napätie. Čítačka MiniProx je ponúkaná s
rozhraním Wiegand alebo magnetic stripe. Vzhľadom k
možnosti 5 voltového napájania je umožnená obnova
súčasných systémov kontroly prístupu s kontaktnými
čítačkami na bezkontaktné jednoduchou výmenou
existujúcich čítačiek a kariet. Čítačky HID s rozhraním
magnetic stripe detekujú všetky HID bezkontaktné karty a
na výstupe poskytujú kartové data vo formáte ABA v II
stope. Nie je teda potrebná žiadna zmena kabeláže.
Vysoko spoľahlivá bezkontaktná čítačka MiniProx ponúka
konzistentnú charakteristiku čítacieho dosahu, nízky odber
a jednoduchú inštaláciu. Štandardne je vybavená
viacfarebnou LED diódou, možnosťou interného alebo
systémového ovládania LED a bzučiaka. Je umožnená
kompatibilta zo všetkými štandardnými systémamy
kontroly prístupu. Čítačku MiniProx je možné nainštalovať
priamo na kov bez výraznejšej zmeny čítacieho dosahu.
Novou bezkontaktnou čítačkou MiniProx spoločnsť HID
potvrdzuje svoju invenciu pri vývoji a výrobe špičkových
rádiofrekvenčních identifikačných technológií.

Ďalšie informácie o uvedenom produkte Vám podá autorizovaný distribútor značky HID Corporation:

MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš
tel./fax: 044 – 5526 190
tel./fax: 044 – 5526 189

http://www.mkalarm.sk
e-mail: info@mkalarm.sk
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MiniProx™
Bezkontaktová kartová čítačka

Špecifikácia

Charakteristika:

Typický maximálny čítací dosah:
ProxCard II® karta 10-14 cm
ISOProx™ karta 5-10 cm
ProxKey II™ prívesok 2,5-5 cm

Inštalacia: Čítačky MiniProx® sú vyvinuté na priamú
inštaláciu na kov ako je napríklad zárubňa.
Audiovizuálna indikácia: Pokiaľ je bezkontaktná karta
priblížená ku čítačke rozsvieti sa na zeleno do tejto
chvíle na červeno svietiaca LED a zabzučí bzučiak.

Napájanie:
4.75-16 V DC
Doporučuje sa stabilizovaný napájací zdroj

Diagnostika: Po pripojení napájania ku čítačke
vnútorný testovací program kontroluje a potvrdzuje
nastavenú konfiguráciu, určuje interné alebo externé
ovládanie LED diódy a bzučiaka a inicializuje čítačku.

Prúdový odber:
Prúd (DC) pri napätí 5 V 12 V
Priemerný 50 mA 60 mA
Špičkový 80 mA 160 mA

Vnútorné / vonkajšie prevedenie: Čítačka MiniProx je
montovaná do polykarbonátového puzdra odolného
proti vode a proti vplyvom vonkajšieho prostredia. Je
charakteristická vysokým stupňom ochrany proti
vandalizmu a je použiteľná v podstate kdekoľvek.

Rozmery:
15.2 x 4.3 x 1.91 cm
Materiál:
Polykarbonát UL94

Jednoduché pripojenie: Čítačka MiniProx je
začleniteľná do všetkých existujúcich systémov kontroly
prístupu a môže pracovať s ľubovoľným kódom a
číslom karty ponúkaných formátov. Čítačky MiniProx
komunikujú vo všetkých formátoch Wiegand. Čítačky
clock-and-data sú pripojované do systému ako
originálne čítačky magnetických kariet s kódovaním
mag.stripe ABA II.stopa.

Hmotnosť:
108 g
Pracovná teplota:
-30° až +65°C
Pracovná vlhkosť:
0-95% nekondenzujúca

Bezpečnosť: Čítačky MiniProx rozoznávajú viac ako
137 bilionov unikátnych kódov.

Pracovná frekvencia:
125 kHz

Záruka: Na čítačku MiniProx je poskytovaná doživotná
záruka proti vadám materiálu a remeselnému
spracovaniu.
(Viď. kompletné záručné podmienky.)

Certifikácia:
UL294
FCC časť 15, U.S.A.
DTI (MPT 1337), U.K.
CE, BZT
Káblové vzdialenosti:
Rozhranie Wiegand: 152 m
Rozhranie magnetic stripe: 15 m
Doporučený je 5 žilový krútený tienený kábel ALPHA 1295
(0.75 mm2) alebo jeho ekvivalent. Na ovládanie LED alebo
bzučiaku sú nutné ďalšie vodiče

Číslo produktu: Wiegand výstup 5365 Mg.stripe
výstup 5368
Popis:
troj farebná LED, vnútorný bzučiak
Možnosti : výber z dvoch farieb ovládanie LED a
bzučiaku zákaznícke označenie
(Prosíme, čítajte "Sprievodcu objednávkou produktov
HID)

Ďalšie informácie o uvedenom produkte Vám podá autorizovaný distribútor značky HID Corporation:

MK alarm s.r.o.
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