DT1000
bezkontaktní docházkový terminál
n Jídelna n Přístupy n Docházka n Personalistika n Mzdy n Sklad n Majetek n Zakázky n RON PORTÁL
n Jídelna n Přístupy n Docházka n Docházka Mini n Personalistika n Mzdy n Sklad n Majetek n Zakázky

Terminál DT 1000 představuje nejrozšířenější terminál
pro evidenci docházky a kontrolu přístupu. Univerzálně
řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat
uživatelské popisy jednotlivých kláves pro rychlou volbu
přerušení pracovní doby. Velký kontrastní display zaručuje
dobrou čitelnost a jednoduchost obsluhy. Na displej je
možno zobrazit saldo pracovní doby a další informace pro
zaměstnance. Terminál obsahuje relé pro ovládání
zámků a vstupy pro dveřní kontakty.

POPIS zařízení
Vlastnosti
++ rozměry (v x š x h): 140 x 190 x 50 mm
++ LCD podsvícený displej
++ 2x16 znaků velikosti 12mm
++ membránová klávesnice
++ 16 univerzálních tlačítek
++ 32 evidovaných operací
++ 1x interní snímač ID
++ 2 730 evidovaných karet 							
++ 11 915 evidovaných událostí v režimu „off-line“
++ napájení 12V

varianty
++
++
++
++

DT1000-TCP – standardní komunikace prostřednictvím počítačové sítě
DT1000-GSM – komunikace prostřednictvím mobilní datové sítě
DT1000-USB – přenos dat prostřednictvím USB klíče
DT1000-CAM - s integrovanou kamerou pro záznam fotografie zaměstnance
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DT1000
bezkontaktní docházkový terminál

technické údaje
Typové označení

DT1000

napájecí napětí

10 - 14V

vstupní poud s podsvícením displeje

280 mA (@112V DC)

externí snímače

1xCT02

rozměry (v x š x h)

140 x 190 x 50 mm

krytí

IP 40

váha

420 g

pracovní teplota

-20°C až +50°C

výstupy

1x přepínací relé, 1x spínací relé, max. 30V 2A

vstupy

2x galvanicky oddělený 4-30V DC

komunikační rozhraní

Ethernet 10

montáž

povrchově na zeď, tři upevňovací body;
terminál nesmí být vystaven přímým povětrnostním vlivům (dešti, sněhu), v případě umístění venku bez
zastřešení musí být terminál pod ochranným krytem

s kamerou

s USB
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DT1000
bezkontaktní docházkový terminál

rozměry terminálu
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DT1000
bezkontaktní docházkový terminál

rozměry konzoly pro uchycení
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