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Urz¹dzenie:

- T150
Terminal z czytnikiem transponderów Mifare®
odporny na warunki atmosferyczne
Dane techniczne:
System odczytu kart:
typ kart:
odczytywana informacja:
zasiêg odczytu:
Wejœcia:
Wyjœcie:
Zasilanie:
Interfejs:
Wymiary:
Warunki pracy:
Klasa œrodowiskowa:
Dostêpne kolory:

13,56 MHz, Philips Mifare®
Philips Mifare®
identyfikator karty
typowo 5 cm
2 (styki NO/NC)
1 OC, 1A/28V, NO/NC
10 - 28 V DC, 15 mA
EQUbus, RS485, 115 200bps
50 × 105 × 14 mm
-25°C…+50°C, IP 64
III
czarny, grafitowy, kremowy

Charakterystyka urz¹dzenia:
Terminal EQU-T150 zawiera, w jednej obudowie, czytnik kart
zbli¿eniowych typu Mifare® oraz wyjœcie OC do sterowania
elektrozaczepem i wejœcia standardowo wykorzystywane do
pod³¹czenia czujnika otwarcia i przycisku wyjœcia. Czytnik
odczytuje karty pracuj¹ce na czêstotliwoœci 13,56 MHz:
Mifare Classic
Mifare DESFire
Mifare Plus
Mifare Ultralight

Odczyt identyfikatora zgodnie z norm¹ ISO/IEC 14443A

Praca w warunkach zewnêtrznych.

Szeroki zakres napiêcia zasilania od 10 do 28 V DC.

Wspó³praca z kontrolerami systemu EQUACC:
EQU-K150
EQU-K152

Indukcyjny czujnik antysabota¿owy.

Dwa sygnalizatory optyczne: czerwony i zielony LED.

Sygnalizator dŸwiêkowy: brzêczyk.

Praca na pod³o¿u metalowym bez zauwa¿alnej zmiany jakoœci
odczytu karty.

Obudowa przystosowana do zag³êbiania terminala w œciany
gipsowe, ozdobne szyldy, profile aluminiowe, obudowy
ko³owrotów, maszyn itp.

EQU-T150 wykonany jest w trwa³ej, estetycznej obudowie z ABSu
w kolorach:
czarnym (RAL9005)
EQU-T150.C
ciemnografitowym (NCS S 7502-B)
EQU-T150.L
kremowym (RAL9002)
EQU-T150.J
Wszystkie elementy elektroniczne zalane s¹ mas¹ wepuranow¹,
co czyni terminal odpornym na warunki atmosferyczne.
Mo¿e on byæ instalowany zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz
budynków.
Mo¿liwoœæ zag³êbiania terminala w ozdobne szyldy pozwala
dostosowaæ go do wystroju ka¿dego wnêtrza.
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przyk³adowy schemat pod³¹czenia terminala do kontrolera systemu
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