
•Nový atraktívny design
•Ultra tenký profil -len 10 mm
•Najmenšia dostupná čítačka
•Lepšie  čítacie  dosahy  ako  porovnateľné
výrobky rovnakých veľkostí
•Výrazne  nižšie  ceny  ako  porovnateľné
výrobky iných výrobcov 

Nové  bezkontaktné  čítačky  série  MS  ponúkané
spoločnosťou  Keri  boli  vyvinuté  s  ohľadom  na
estetiku,  vysoký  čítací  dosah  a  malé  rozmery  s
extrémne  tenkým  profilom.  Čítačky  sú  určené  len
pre  prístupový  systém  Keri  založený  napr.  na
inteligentných riadiacich jednotkách  PXL-500 a boli  vyvinuté najlepšími  vývojovými  pracovníkmi  z oblasti
rádiofrekvenčného priemyslu s dlhoročnými skúsenosťami vo vývoji bezkontaktných čítačiek. 

Prvými čítačkami tejto novej série sú MS-3000 MicroStar a MS-5000 MiniStar. Čítačka MicroStar má rozmery
len 86 x 36 x 10 mm a je vyvinutá na montáž na kovové okná, zárubne alebo priamo na stenu. Dosahovaná
čítacia vzdialenosť sa pohybuje okolo 10 cm. Čítačka MiniStar má rozmery len 109 x 76 x 10 mm a môže byť
nainštalovaná na elektrikársku krabicu alebo plochú stenu. Čítací dosah je až 20 cm pokiaľ je nainštalovaná
minimálne 3 cm od kovu. Ak je upevnená pomocou kovovej elektrikárskej prepojovacej krabice s podložkou
(oddeľujúcou čítačku od krabice) je čítací dosah až 15 cm. 

Obe čítačky majú pôsobivý design s tenkým profilom a moderným vzhľadom. Čítačky sú kompatibilné zo
všetkými bezkontaktnými kartami a príveskami Keri. 

Tieto dve nové čítačky sú prvé v novej sérii. Ďalšie v tejto sérii sú čítačky s dlhším dosahom a tiež čítačky na
špeciálne aplikácie.
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Technická špecifikácia
Veľkosť              
MS-3000   86 x 36 x 10 mm, MS-5000 109 x
76 x 10 mm 

Hmotnosť 
MS-3000 - 59 gramov, MS-5000 - 90 gramov 

Čítacia vzdialenosť 
MS-3000 do 10cm, MS-5000 do 20cm 

Napáiacie napätie 
12V DC nominálne (9-14V DC) 

Prúdový odber 
80 mA štandardne 

Pracovná teolota 
-400C až +650C 

LED indikácia 
Trojfarebná LED 

Audio indikácia 
Tónová - bzučiak 

Pracovné frekvencie 
125 kHz  budenie, 62.5 kHz data 

Farebné prevedenie 
čierna, alebo biela 

Záruka 
Na  čítačky  MS-3000  a  MS-5000  je
poskytovaná  5  ročná  záruka  proti  vadám
materiálu a remeslnému spracovaniu. 

Uvádzané čítacie dosahy platia v prostredí bez
elektromagnetického  rušenia  a  pri  použití
štandardnej  bezkontaktnej  karty  Keri  KC-26.
Pri použití kľúčových príveskov a kariet plného
ISO formátu sa čítacie vzdialenosti znižujú.
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