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P-300 Cascade, 500 Sierra
Bezkontaktné čítačky

•Veľmi malé rozmery
•Biele a čierne výmenné krytky
•Čítací dosah až 10 a 12 cm
•Spoľahlivá bezkontaktná technológia
•Dátový výstup Wiegand™
•Kompatibilita s kartami HID Corporation
•Veľmi priaznivá cena
•Doživotná záruka

Nové bezkontaktné čítačky série PYRAMID boli vyvinuté s
ohľadom na estetiku, čítací dosah a malé rozmery s veľmi
tenkým profilom. Čítačky je možné vďaka štandartnému
dátovému rozhraniu Wiegand pripojiť k väčšine systémov
kontroly prístupu a evidencie dochádzky. Hostiteľským
systémom je možné ovládať aj stavovú LED diódu a audio
signalizáciu. Vstavané diagnostické funkcie obsahujú
automatický test čítačky pri jej zapnutí a kontrole dátových
liniek. Vzhľadom k malým rozmerom je jednoduchá a
bezproblémová inštalácia čítačiek do dochádzkových terminálov.
P-300 CASCADE a P-500 SIERRA sú prvé čítačky zo série PYRAMID.
P-300 Cascade je so svojimi rozmermi 76 x 38 x 12 mm možno najmenšou bezkontaktnou čítačkou na
svete. Je vyvinutá pre montáž na zárubňu dvier alebo iné kovové aj nekovové materiály bez výrazného
zníženia čítacieho dosahu.
P-500 Sierra je čítačka určená pre inštaláciu priamo na stenu. Čítačka má dosah až 13 cm pri umiestnení
aspoň 3 cm od kovových materiálov a až 5,1 cm pri nainštalovaní priamo na kov. Rozmery čítačky sú 114 x
76 x 10 mm. Nízky profil robí túto čítačku veľmi atraktívnou a použiteľnejšou ako čítačky iných výrobcov s
možnosťou inštalácie na akomkoľvek mieste
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P-300 Cascade, 500 Sierra
Bezkontaktné čítačky

Technická špecifikácia
Rozmery
P-300 76 x 38 x 12 mm
P-500 114 x 76 x 10 mm
Hmotnosť
P-300 74g
P-500 91g
Čítacie dosahy
P-300 102 mm
P-500 127 mm pri minimálnej vzdialenosti 2,5
cm od kovu
Nápájacie napätie
+5 až +14 VDC
Prúdový odber
80 mA štandardne
Pracovná teplota
-400C až +650C
LED indikácia
Trojfarebná LED
Audio indikácia
Tónová – bzučiak
Komunikačný formát
Wiegand a ABA Track II magnetic stripe (clock
and data)
Pracovné frekvencie
125 kHz budenie
62,5 KHz data
Farebné prevedenie
Biely a čierny výmenný predný panel dodávaný
ku každej čítačke.
Záruka
Na čítačky P-300 a P-500 je poskytovaná
doživotná záruka proti vadám materiálu a
remeselnému spracovaniu.
Uvádzané čítacie dosahy platia v prostredí bez
elektromagnetického rušenia a pri použití štandardnej bezkontaktnej karty Keri PSC-1. Pri použití kľúčových príveskov a
kariet plného ISO formátu sa čítacie vzdialenosti znižujú.
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