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por Identificação RFID
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Características
Controla a abertura de portas.
Leitor de proximidade RFID.
l
Combina vários tipos de autenticação (cartão e teclado).
l
Grande durabilidade do leitor e dos cartões.
l
Pequeno, compacto e de fácil instalação.
l
Funcionamento completamente autónomo.
l
Activa alarme em caso de abertura forçada.
l
l

Especificações Técnicas
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Dimensões
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Certificação
Leitor Cartões
Teclado
Funcionamento
Autenticação
Abertura Porta
Alarme
Dimensões
Alimentação
Temperatura
Humidade

Marcação CE
RFID com leitura a 5~8 cm
16 teclas, retro-iluminado
Completamente autónomo
Cartão, Cartão +PIN, PIN
1 relé com tempo de activação configurável
1 relé, activado em caso de abertura forçada
9.2(L) x 12.3(A) x 3.5(E) cm
DC 12V 1A
0° ~ 50° C
20% ~ 90%
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