Sebury

F007EM-II

F007EM-II
čtečka otisku prstu se čtečkou EM karet, max. 1.000 otisků,
spínaný napěťový + Wiegand výstup, programování
dálkovým ovladačem
Objednací kód: 0408909010

Záruka: 2 roky

Popis
Čtečka F007EM-II je biometrický snímač otisku prstu s integrovanou čtečkou karet pro doplnění systémů kontroly
vstupu, případně pro realizaci velmi jednoduchého autonomního systému kontroly vstupu. Představuje jednoduché a
ekonomické řešení pro jeden přístupový bod. Celkem může být identifikováno až 1.000 otisků prstů a 2.000
přístupových karet - 2 uživatelé (s přístupovou kartou) jsou v systému evidováni jako master uživatelé. Vnější kryt je
kovový a je navržen pro
vnitřní i venkovní použití. Čtečka má velmi malé rozměry. Programování se realizuje prostřednictvím dálkového ovladače
nebo otisku prstu master uživatele. F007EM-II je jednoduché zařízení pro instalaci a připojení na dveřní otvírač či
zámek, případně k datovému (Wiegand) propojení na dveřní řídící jednotku systému kontroly vstupu.

Technické parametry
Parametr

Hodnota

Napájecí napětí

12V DC

Proudový odběr

100 mA

Typ čtečky

EMarine

Vstupy

odchodové tlačítko, Wiegand 26-bit

Údaje jsou platné ke dni: 20. 5. 2019
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Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravit technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého
vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.

Sebury

F007EM-II

Technické parametry
Parametr

Hodnota

Výstupy

spínaný napěťový, zatížitelnost 3A, Wiegand 26-bit

FAR (False Acceptance Rate)

< 0,0001%

FRR (False Reject Rate)

< 0,1%

Teplota provozní

-20 až +60 °C

Max. počet uživatelů

2500

Senzor otisku prstu

Optoelektronický

Maximální počet otisků prstů

1000

Software

zcela bez potřeby SW

Další vlastnosti

rozlišení senzoru otisku prstu 450 DPI

Šířka

70 mm

Výška

155 mm

Hloubka

35 mm

Hmotnost

0,5 kg

Volitelné příslušenství
Profi 11211

elektrický dveřní otvírač BeFo, 12V DC/230mA

Objednací kód: 0420021030

Údaje jsou platné ke dni: 20. 5. 2019
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Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravit technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého
vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.
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F007EM-II

Volitelné příslušenství

Objednací kód: 0704013171

zálohovaný zdroj 12V/2A do vnitřního prostředí, s prostorem pro
akumulátor 7Ah

Stříška F007EM-II

povětrnostní stříška pro biometrickou čtečku

12V/2A/7Ah

Objednací kód: 0408909011

TRIO LED
Objednací kód: 0207037080

optická a akustická signalizace - vícebarevná LED dioda +
piezoměnič

Prodejce
ABBAS a.s.
Edisonova 5, 61200 Brno
Tel: +420 541 240 956, Fax: +420 541 240 955
abbas@abbas.cz
www.abbas.cz

Údaje jsou platné ke dni: 20. 5. 2019
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Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravit technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého
vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.

