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ÖZELLİKLER

: Dış mekanlar ve soğuk alanlarda ısıtıcı parçası ile 
kullanılabilir.

: Eski cihazların bıraktığı kötü görüntüyü kapatıcı dizayna sahiptir.

: Online özelliği bulunmaktadır.

: Visionline yazılımıyla tam uyumludur.

: Geriye dönük 2000 bilgi alınabilir.

: Uzaktan kart iptali sağlanabilir.

: BLE (Bluetooth Low Energy) modül PCBA7001 kullanılarak 

misafirlerin telefonlarını, oda kartı gibi kullanmaları sağlanır.

 : Tüm kart kullanıcı gruplarını bloklama özelliği mevcuttur.

: Mat ve parlak krom ile mat ve parlak sarı renk çeşitleri, sarı ön

kapak ile kapı kilit renkleriyle uyumlu olarak daha üst düzey 

dizayn için kullanılabilir.

: RFID Spesifikasyonları: 
 - 13,56MHz teknolojisi

  - Aşağıdaki standartlarla uyumludur:  
    ISO 14.443 A (MIFARE) 
    ISO 14.443 B 
    ISO 15.693

RFID Duvar Üstü Kart Okuyucu

VingCard Duvar Üstü Kart Okuyucu, VingCard elektronik kilit 
sistemleri ile ortak alanlar, araç bariyerleri, sağlık kulüpleri, 
konferans alanları, personel girişleri, misafir gece giriş 
alanları ve daha fazlası ile tam uyumludur. Duvar Üstü Kart 
Okuyucu  normal kilitlerin kullanılamadığı alanlarda 
kullanılarak avantaj sağlar.
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Network Duvar üstü kart okuyucu konfigürasyon örneği

Spesifikasyonlar:

TEKNİK VERİLER

Her bir komple ünite farklı 
paketlerden oluşur

1) Duvar üstü kart okuyucu ünite ile 
okuyucu ve ısıtıcı parça.
2) Gateway .
3) Duvar üstü kart okuyucu ve röle kutusu 
arası 20 metre haberleşme kablosu

Ek Parçalar Metal ön kapak kiti mat krom veya sarı ile 
parlak krom veya sarı

Ölçüler- Sıvaüstü tip montaj Yükseklik : 170,5 mm / 6,71 inch.
Genişlik: 85,5 mm / 3,36 inch.
Derinlik: 81 mm / 3,18 inch.

Ölçüler - Gömme tip montaj Yükseklik                   Genişlik               Derinlik

Çerçeve Arkası (Duvar içi)
Ç erçeve
Dış Çerçeve(Oda içi)

173 mm / 6,81 inch          88 mm / 3,46 inch           42 mm / 1,65 inch

195 mm / 7,67 inch          110 mm / 4,33 inch        3,5 mm / 0,13 inch

170,5 mm / 6,71 inch       85,5 mm / 3,36 inch     41,5 mm / 1,63 inch

Elektrik Spesifikasyonları

Enerji 12-24 VDC.

Isıtıcı parça olmadan maks. 
enerji tüketimi (yüksüz)

150 mA devamlı

Isıtıcı parça ile maks. enerji 
tüketimi (yüksüz)

1 A devamlı

Kart okuyucudan Gateway’e
önerilen kablo 
uzunluğu(ısıtıcı olmadan)

500m/547 yds

Kart okuyucudan Gateway’e önerilen 
kablo uzunluğu(ısıtıcı olmadan)
(12VDC, ısıtıcıya yarım güç)

20m/22 yds

Kart okuyucudan Gateway’e önerilen 
kablo uzunluğu(ısıtıcıyla) (12VDC,
ısıtıcıya tam güç)

10m/11 yds

Kart okuyucudan Gateway’e
önerilen kablo uzunluğu(ısıtıcıyla) 
(24VDC, ısıtıcıya tam güç

20m/22 yds

Isıtıcı olmadan enerji 
tüketimi(yüksüz)

150 mA devamlı

Isıtıcıyla enerji 
tüketimi(yüksüz)

1 A devamlı

Kart okuyucudan Gateway’e
önerilen kablo uzunluğu
(ısıtıcı olmadan)

500m/547 yds

Kart okuyucu için çevresel 
spesifikasyonlar: 

Minimum: 0 C (ısıtıcı parça olmadan), -30 
C (ısıtıcıyla).
Maksimum: 50 C (ısıtıcı parça olmadan)
50 C (ısıtıcıyla).
Nem: Yoğuşmasız.

Diğer Spesifikasyonlar: Ön kapak rengi RAL 7000 
Gövde rengi in RAL 9005
Harici güç adaptörü, ihtiyaç 
duyulduğunda ayrıca sipariş 
edilir.


