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Aναγνώστης καρτών RFID
για τους πίνακες συναγερµού S-Pro

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το S-Prox, σας δίνει τη δυνατότητα να χειριστείτε το σύστηµα ασφαλείας σας έξω από τον προστατευόµενο χώρο,
χρησιµοποιώντας κάρτες RFID. Συνεργάζεται αποκλειστικά µε τους πίνακες συναγερµού της σειράς S-Pro
και είναι εξαιρετικά απλός στη χρήση και τον προγραµµατισµό του.
Όλα τα ηλεκτρονικά του εξαρτήµατα είναι εµβαπτισµένα σε ειδικό προστατευτικό υλικό ώστε να µπορεί να τοποθετηθεί
σε εξωτερικό χώρο µε ασφάλεια. ∆ιαθέτει Tamper στη βάση του, για την προστασία του από την αποκόλλησή του
από τον τοίχο.
Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα απεικόνισης της κατάστασης όλων των τµηµάτων, µέσω τρίχρωµων LEDs, καθώς
και λειτουργία ταυτόχρονης όπλισης, περιµετρικής όπλισης ή αφόπλισης όλων των τµηµάτων του συστήµατος.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.
• Εύκολος προγραµµατισµός και αυτόµατη αναγνώριση από τον πίνακα S-Pro.
• Σε κάθε πίνακα S-Pro µπορούν να συνδεθούν µέχρι 4 καρταναγνώστες S-Prox.
• Δυνατότητα απεικόνισης της κατάστασης των τµηµάτων, µε ανεξάρτητη ένδειξη, µέσω του τρίχρωµου LED,
που αντιστοιχεί σε κάθε τµήµα.
• Δυνατότητα ταυτόχρονης όπλισης, περιµετρικής όπλισης ή αφόπλισης των τµηµάτων του συστήµατος.
• Διαθέτει µία έξοδο PGM, η οποία µπορεί να αντιστοιχισθεί σε οποιοδήποτε PGM του πίνακα.
• Διαθέτει Tamper στη βάση του, για την προστασία του από την αποκόλλησή του από τον τοίχο. Έτσι, σε κάθε
απόπειρα δολιοφθοράς, δίνει εντολή συναγερµού στον πίνακα.
• Σε περίπτωση που κοπούν ή βραχυκυκλωθούν τα καλώδια που συνδέουν τον καρταναγνώστη µε τον πίνακα,
σηµατοδοτείται απώλεια περιφερειακού.
• Διαθέσιµος σε λευκό και µαύρο χρώµα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση τροφοδοσίας: 11-13 V DC / 150 mA.
• Κατανάλωση βασικής µονάδας: 35mA σε ηρεµία.
• Έξοδος PGM: Open Collector, σε σειρά µε αντίσταση 10 Ω. Μέγιστο ρεύµα 70 mA.
• Διαστάσεις: 98 x 38 x 22mm
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