
Czas i dostęp | ARD-EntryProx — z klawiaturą

Terminal kontroli dostępu ARD-EntryProx umożliwia
niezależne uzyskanie dostępu przy użyciu karty i/lub kodu
PIN. Może sterować drzwiami. Istnieje też możliwość
połączenia z kontrolerem dostępu przez interfejs
Wiegand.

Planowanie

•
•
•
•
Uwagi dotyczące instalacji AMC-4W
• Cztery interfejsy Wiegand do podłączenia czytników.
• Na każdym wejściu mogą zostać zamontowane

maksymalnie cztery czytniki.
Należy postępować zgodnie z ogólnymi instrukcjami
montażowymi czytnika zbliżeniowego, dotyczącymi
odległości między czytnikami i powierzchni metalowych.

Dołączone części

Ilość Element

1 Obudowa klawiatury / urządzenia

1 Tylny panel obudowy

4 Kabel połączeniowy

1 Tylny panel modułu anteny

1 Obudowa anteny

1 Pokrywa anteny

1 Zwora

4 Jednostronna, przylepna podkładka gumowa

4 Śruby

1 Podręcznik instalacji

Dane techniczne

Obudowa

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys.
x gł.)

133 x 70 x 35 mm

Materiał tworzywo poliwęglanowe (UL 94)

Kolor czarny

Masa 158 g

Połączenia

Wyświetlacz 3 diody LED

Sygnalizator akustyczny 4 kHz

ARD-EntryProx — z klawiaturą
▶ Kompaktowy terminal kontroli dostępu (do montażu

powierzchniowego) z czytnikiem zbliżeniowym kart i
klawiaturą do wprowadzania kodu PIN i konfiguracji

▶ Niezależna praca

▶ Pojemność pamięci transakcji maks. 1000 transakcji;
transakcja zawiera osobisty identyfikator
użytkownika, godzinę, datę i typ transakcji

▶ Maks. 2000 identyfikatorów osobistych

▶ Możliwość skonfigurowania blokady kodu PIN po
wprowadzeniu nieprawidłowych danych określoną
liczbę razy

▶ Szybka aktywacja następująca po okazaniu karty

▶ Alarm przez dodatkowy przekaźnik
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Obudowa

Interfejsy Wiegand

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -30° ÷ +65°C

Wilgotność względna 10 ÷ 95%, bez kondensacji

Klasa ochrony IP 50 (w przypadku instalacji w wa-
runkach znacznej wilgotności, ko-
nieczne jest zamontowanie obudowy
odpornej na wpływy atmosferyczne)

Parametry elektryczne

Zasilanie 10 ÷ 15 VDC

Pobór mocy 150 mA
Uwaga: Zasilanie, np. z wtyczki zasila-
cza 12 V, 500 mA
Mat. nr 4.998.118.694

Proces odczytu HID - PROX

Częstotliwość pracy / modulująca 125 kHz

Odległość odczytu 4 ÷ 6 cm – karty ISO

Przekaźnik

Główny przekaźnik maks. 4 ADC

Przekaźnik dodatkowy maks. 1 ADC

Zamówienia - informacje

ARD-EntryProx — z klawiaturą
Kompaktowy czytnik kontroli dostępu z kla-
wiaturą.
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