FT500
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

Představujeme převratné řešení v oblasti docházkových
terminálů. Různé stavy terminálů jsou indikovány změnou
barvy podsvitu celého displeje, což zaručuje rychlou a
jasnou komunikaci s uživatelem. Identifikace osob probíhá
pomocí otisku prstu nebo bezkontaktních médií. Může být
využita také kombinace otisk+karta, což zaručuje maximální
bezpečnost a spolehlivost identifikace. Univerzálně řešená
membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské
popisky pro rychlou a přehlednou volbu operací.

Popis zařízení
Vlastnosti
+ grafický display 168 x 64 bodů
+ různobarevné podsvícení
+ možnost úprav zobrazení
+ výpis informací o odpracované době
+ 14 univerzálních tlačítek operací
+ oddělená numerická klávesnice
+ integrovaný snímač ID, port pro druhý snímač ID
+ možnost zadání PIN
+ duální provedení otisk+karta
+ možnost PoE napájení

Objednací kódy s popisem terminálů
FT500B-TCP

docházkový terminál bezkontaktní EMmarin, ETHERNET rozhraní

FT500M-TCP

docházkový terminál bezkontaktní MIFARE, ETHERNET rozhraní

FT500W-TCP

docházkový terminál pro připojení libovolné čtečky, ETHERNET rozhraní

FT500F-TCP

docházkový terminál biometrický, ETHERNET rozhraní duální provedení otisk, EMmarin (možností volby závislosti)

FT500FM-TCP

docházkový terminál biometrický, ETHERNET rozhraní duální provedení otisk, MIFARE (možností volby závislosti)

FTxxx-POE

rozšíření terminálu FT500 pro přímé napájení PoE nelze doplnit dodatečně - zadejte prosím při objednávce
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FT500
docházkový terminál

technické údaje
Typové označení

MIN

TYP

MAX

Jednotky

Poznámky

napájecí napětí

10

12

15

V

DC

vstupní proud - FT500

150

170

200

mA

při 12 DC

variant Finger

+100 max.

+100 max.

+100 max.

mA

při 12 DC

pracovní teplota

0

+50

°C

krytí

IP40

IP40

IP40

rozměry (v x š x h)

210 x 148 x 80

210 x 148 x 80

210 x 148 x 80

mm

Typové označení

Hodnota

Možnosti

kapacita paměti karet

5000

historie událostí

10 000 záznamů

počet časových zón

max. 500

typ ID média

EMmarin 125 kHz (4002) – FT500B
MIFARE 13,56 MHz – FT500M

EMmarin 125 kHz (4002) – FT500B
MIFARE 13,56 MHz – FT500M

komunikační rozhraní

LAN (TCP/IP), RS485

primární komunikace pro připojení periférií

externí snímač

2x EDK2, 1x EDK2F

datové rozhraní

Wiegand, ABA, RS485, I2C

dle objednávky

počet vstupů

2

galvanicky oddělené

počet výstupů

2

relé 2A

doba otevření zámků

max. 99 s

kódování diakritiky

CP1250

temper kontakt

ANO - optický

montáž

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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schéma
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