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Visionline 
RFID Elevator Controller  
Asansör İçi Kart Okuyucu 
Visionline elektronik kilit sistemleri 
için
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ÖZELLİKLER

: Modern and minima dizayn – Signature 3G RFID kilitlerle aynı 
kart okuyucu ünitesine sahiptir.

: Misafir ve personel kartlarının yetiklerine göre katlara erişim 
olanağı sağlar. 

: 8 röle çıkışıyla farklı katlara erişim sağlanır. 

: Her bir 8 röle çıkışına, 15 ekstra röle modülü eklenebilir.
Böylece maksimum 128 röle çıkışı elde edilir.

: Duvar tipi kart okuyucu programı yüklenerek, farklı aygıtlar ve 
elektrikli kilit karşılıkları kontrol edilebilir.

: Visionline sistemiyle tam entegredir.
: BLE (Bluetooth Low Energy) modül PCBA7001 kullanılarak  

misafirlerin telefonlarını, oda karti gibi kullanmaları sağlanır.

: Etrafındaki çerçevesinin mat veya parlak krom, mat sarı veya       

parlak sarı ile siyah renk seçenekleri vardır.
: RFID Spesifikasyonları: 

 - 13,56MHz teknolojisi
  - Aşağıdaki standartlarla uyumludur.  
    ISO 14.443 A (MIFARE) 
    ISO 14.443 B 
    ISO 15.693

VingCard’ın Visionline sistemi için dizayn edilmiş, asansör 
panellerine uygulanan, offline yada online olarak kontrol 
edilebilen 3G RFID Asansör içi Kart Okuyucusudur. 
Sadece geçerli kartlarla asansöre erişim sağlayarak, işletmenin 
güvenlik seviyesini arttırır.



Online için Asansör İçi Kart Okuyucu konfigürasyon önizlemesi:
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TEKNİK VERİLER

Güç Gereksinimleri

Asansör içi kart okuyucu için 

maksimum enerji tüketimi
150 mA

Her bir röle modül için 

maksimum enerji tüketimi

100 mA

Röle çıkışları için maks. yük 0,6A@125VAC or 2A@30VDC Resistive.

Her bir komple ünite farklı 

paketlerden oluşur

Siyah çerçeveli RFID okuyucu, 
Mat Krom, Mat Sarı, Parlak Krom 

veya Parlak Sarı.
20 m kablo.
Röle modülü veya online haberleşme 

için kullanılan RS-485 Gateway 

Harici güç adaptörü, ihtiyaç halinde ayrıca sipariş edilir.


