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CECHY

WERSJE SPECJALNE

- Obs³uga do 407 identyfikatorów zbli¿eniowych: 
kart, breloków (64 bit / 125kHz).

- Mo¿liwoœæ wpisania dwóch kart Master.

- Kontroler programowany wybran¹ kart¹ Master w 
zakresie:

- dopisywania identyfikatorów.
- usuwania okreœlonego identyfikatora poprzez 

wprowadzenie jego numeru.
- usuwania wszystkich identyfikatorów.
- usuwania kart Master.
- ustawiania czasu dzia³ania przekaŸnika.
- ustawiania maksymalnego czasu otwarcia drzwi 

bez alarmowania.
- ustawiania trybu pracy przekaŸnika 

(monostabilnego, bistabilnego lub 
otwarty/zamkniêty).

- ustawiania schematu dzia³ania urz¹dzenia 
(autonomiczny, autonomiczny z ³¹czem RS, 
po³¹czony on-line z buforem zdarzeñ).

- ustawiania orientacji czytnika (wejœciowy lub 
wyjœciowy).

- Mo¿liwoœæ wybrania karty Master do wielu 
czytników.

- Sygnalizacja niedomkniêtych drzwi.

- Mo¿liwoœæ obs³ugi zaczepów oraz zwór 
elektromagnetycznych dziêki zastosowaniu 
wewnêtrznego przekaŸnika ze stykami 
prze³¹cznymi.

- Mo¿liwa komunikacja z komputerem (lub buforem 
zdarzeñ) poprzez ³¹cze RS 232, we wspó³pracy z 
programem DOORS (Win 95/98) do rejestracji 
wejœcia / wyjœcia i czasu pracy.

- Bezpieczne zasilanie niskim napiêciem sta³ym 12V, 
³atwoœæ wykonania zasilania awaryjnego.

- £atwy i szybki monta¿.

DANE TECHNICZNE CZYTNIKA

Napiêcie zasilania ..................................+12..16 V DC
Pobór pr¹du ....................................................150 mA
Max pobór pr¹du .............................................180 mA

oTemperatura pracy....................................-20..+40 C
Max wilgotnoœæ ............................................90% wzg.
Kodowanie ..........................................64 bit / 125 kHz
Zasiêg czytania .............................................do 60 cm
Wymiary..............................................210/300/22 mm

- Wiegand 26
- ABA Track 2

PROX RANGER jest uniwersalnym czytnikiem zbli¿eniowym 
dalekiego zasiêgu (do 60 cm), umo¿liwiaj¹cym zbudowanie 
systemu kontroli dostêpu i rejestracji czasu pracy. Jego 
uniwersalnoœæ polega na tym, ¿e w zale¿noœci od 
zaprogramowanego schematu dzia³ania mo¿e on pracowaæ jako 
czytnik:

- autonomiczny (tylko kontrola dostêpu)
- autonomiczny z ³¹czem RS
- po³¹czony on-line z buforem zdarzeñ

Zestaw Prox 402 Ranger sk³ada siê z dwóch elementów (urz¹dzeñ)
- czytnika Prox Ranger (elementu naœciennego)
- kontrolera 402, bêd¹cego central¹ zestawu Prox 402 Ranger

ZASTOSOWANIA

NOWE MO¯LIWOŒCI

CZYTNIK

KONTROLER

ZAK£ADY PRACY
Dyskretne ograniczenie dostêpu pracowników oraz klientów danej 
firmy do okreœlonych pomieszczeñ.

BUDYNKI MIESZKALNE
Wygodne otwieranie drzwi wejœciowych przy wspó³pracy z 
domofonem lub wideodomofonem.

HOTELE
Utrata identyfikatora przez goœcia nie prowadzi do koniecznoœci 
wymiany kosztownego zamka a jedynie do usuniêcia jego kodu z 
pamiêci urz¹dzenia. Upowa¿niony personel ma mo¿liwoœæ 
dostêpu do wszystkich pomieszczeñ za pomoc¹ uniwersalnej 
karty.

PARKINGI I BIURA PRZEPUSTEK
Mo¿liwoœæ sterowania szlabanem, przejœciem pieszym.

INNE
Za³¹czanie i wy³¹czanie komputera, kopiarki, systemu alarmowego 
lub jego stref.

Wystarczy znaleŸæ siê w zasiêgu czytnika (60 cm), aby urz¹dzenie 
wykonawcze zadzia³a³o

Zamaskowanie czytnika (np. pod tynkiem lub boazeri¹), bez 
znacznej utraty zasiêgu czytania
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