DT9000
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

Moderní docházkový terminál DT9000 s dotykovou
obrazovkou. Docházkový terminál může být konfigurován
pro uživatelsky volitelný počet událostí v rozsahu 1 až 28
událostí, které jsou nastavitelné v aplikaci DOCHÁZKA.
Na displeji je možno zobrazit saldo odpracované doby a další
informace pro zaměstnance, stejně tak informace o stavu a
konfiguraci terminálu.
Terminál obsahuje relé pro ovládání zámků a vstupy pro
externí tlačítko, sledování dveřního kontaktu a připojení
externího snímače.

POPIS zařízení
Vlastnosti
++
++
++
++
++
++
++
++

dotykový displej
volitelný počet (maximálně 28) docházkových událostí
1x interní snímač ID
1x externí snímač ID (volitelně)
uživatelsky nastavitelné parametry kapacity terminálu
7 264 evidovaných karet 				
35 002 evidovaných událostí v režimu „off-line“
uživatelsky konfigurovatelné vlastnosti terminálu včetně přístupových funkcí
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DT9000
bezkontaktní docházkový terminál

technické údaje
Typové označení

DT9000

napájecí napětí

12V DC

vstupní proud

770 mA (při připojení externího snímače a ve stavu se zapnutými relé terminálu)

externí snímače

1xCT01, rozhraní RS485

komunikační rozhraní

10/100 Mbps

rozměry (v x š x h)

225 x 165 x 46 mm

rozměr displeje (v x š)

122 x 162 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 (1x externí tlačítko, 1x dveřní kontakt)

umístění

montáž na zeď nebo umístění na vodorovnou plochu (př. recepční pult)

montáž

povrchově na zeď pomocí montážního plechu, přívod kabelů ze zadní strany;
terminál nesmí být vystaven přímým povětrnostním vlivům (dešti, sněhu), v případě umístění venku bez
zastřešení musí být terminál pod ochranným krytem
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rozměry upevňovacího plechu
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