
Bezkontaktná  čítačka  ID  kariet  ThinLine  II™  má  to  isté
prevedenie a je rovnako spoľahlivá ako čítačka MiniProx® ale
s  nízkym  profilom,  lebo  je  vstavaná  do  štandardného
nástenného panela na vypínače osvetlenia. Preto je vhodná
na začlenenie do akokoľvek náročného interiéru, úradu alebo
budovy. Je k dispozícii v bielej, béžovej a čiernej farbe. 

Čítačka  ThinLine  II  popri  vysokej  spoľahlivosti,  je
charakteristická trvalým čítacím rozsahom , nízkou potrebou
energie  a  je  jednoducho  a  ľahko  nainštalovateľná,  do
vonkajšieho  aj  vnútorného prostredia.  Štandardne obsahuje
viacfarebnú  LED  diódu  a  bzučiak  s  vnútorným  alebo
vonkajším riadením. 

Čítačka  ThinLine  II  je  nainštalovateľná  na  elektrickú
montážnu krabicu, a môže byť nainštalovaná priamo na kov s
minimálnym  znížením  čítacieho  rozsahu.  Je  dodávaná  s
rozhraním  Wiegand  alebo  clock-and-data  magnetic  stripe.
Clock-and-data  magnetic  stripe  verzia  čítačky  je
naprogramovaná  na  čítanie  dát  z  II  stopy  magnetického
prúžku ako aj na čítanie štandardných Wiegand dát. 

Čítatačka  ThinLine  II  je  stavaná  na  veľmi  dlhú  nepretržitú
prevádzku a je ďalším príkladom toho, ako spoločnosť HID
prináša na trh s produktmi  pre rádiofrekvenčnú identifikáciu
najnovšie technológie. 
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ThinLine II™
Bezkontaktná 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

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

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

Rozmery:
11,8 x 7,5 x 1,2 cm

Materiál:
Polykarbonát UL

Hmotnosť:
94 g

Pracovná teplota:
-30° až +65°C

Pracovná vlkosť:
0-95% nekondenzujúca

Pracovná frekvencia:
125 kHz

Certifikácia:
UL294
FCC časť 15, U.S.A.
DTI (MPT 1337), U.K.
CE
BZT
Kablové 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 bzučiáka sú nutné ďalšie vodiče.

Inštalacia:
Čítačky ThinLine II™ sú vyvinuté pre 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. LED dioda a bzučiak môžu byť ovládané
aj priamo z hostiteľského riadiaceho systému. 

Diagnostika:
Po  pripojení  čítačky  k  napájaniu  vnútorný  testovací
program  kontroluje  a  potvrdzuje  nastavenú  konfiguráciu,
vnútorné alebo vonkajšie ovládanie LED diody a bzučiaka,
a štartuje riadenie čítačky.

Vnútorné / vonkajšie prevedenie:
Čítačka ThinLine II má nízky profil a pôsobí ako atraktívny
doplnok  v  akomkoľvek  interieri.  Je  vsadená  v  drsnom,
polykarbonátovom  kryte,  ktorý  spĺňa  vysoký  stupeň
odolnosti  voči  prejavom  vandalstva  a  iným  vonkajším
vplyvom.

Jednoduché pripojenie:
Čítačka  ThinLine  II  je  pripojiteľná  na  všetky  existujúce
dostupné riadiace systémi a môže pracovať s ľubovoľným
kódom  a  číslom  karty  ponúkaných  formátov.  Čítačky
ThinLine  II  komunikujú  vo  všetkých  formátoch  Wiegand.
Informácie  vo  formáte  clock-and-data  magnetic  stripe  sa
načítavajú  zo  snímacej  stopy  II  magnetického  prúžku  a
využíva sa TTL úroveň na výstupe čítačky.

Bezpečnosť:
Čítačky  ThinLine  II  rozoznávajú  viac  ako  137  bilionov
unikátnych kódov.

Záruka:
Na  čítačku  ThinLine  II  je  poskytovaná  doživotná  záruka
proti vadám materiálu a remeselnému spracovaniu.
(Viď. kompletné záručné podmienky.)
Číslo produktu:
Wiegand výstup 5365
Mg.stripe výstup 5368
Popis: trojfarebná 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.
Garbiarska 905

031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 http://www.mkalarm.sk
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk

S y s t é m y  k o n t r o l y  p r í s t u p u

ThinLine II™
Bezkontaktná kartová čítačka


