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Fingeravtrykkleser Gira TX_44 antrasitt
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Generelt

Montasje i en apparatboks.Frittstående enhet eller i kombinasjon med Gira
porttelefonsystem.Ved bruk som frittstående enhet benyttes de integrerte potensialfrie
relékontaktene for koblinger, f.eks. for døråpner med egen spenningsforsyning (f.eks. vanlig
ringeklokketransformator).
Igangkjøring med direktekonfigurasjon uten PC eller programmeringsprogramvare.

Beskrivelse

Koblingskontakt: To releer med potensialfrie omkoblerkontakter, kan belastes med AC/DC 24 V
/ 1,6 A.To tilkoblinger for spenningsforsyning.Fingeravtrykksmodul som profesjonelt, biometrisk
system for adgangskontroll, basert på den nye generasjonen av teknologi for
flateskanning.Skanning av det nederste hudlaget med høyfrekvens. Høy gjenkjenningsrate og
god sikkerhet mot manipulasjon.Analysering av de unike karakteristiske kjennetegnene i
menneskets fingeravtrykk.Sjekk av fingeravtrykkFingeravtrykksleseren kan administrere opp til
99 forskjellige fingeravtrykk.Pålitelig gjenkjenning av fingeravtrykk også hvis fingeren har små
skader etter f.eks. hagearbeid (bare det øverste hudlaget er skadet).Personsikkerhet med
kryptering.Rask reaksjonstid fra fingeren legges på til frigivelse:
opp til 30 lagrede fingre ca. 1 s,opp til 99 lagrede fingre ca. 3 s.
Nattutførelse på fingeravtrykksflaten som orienteringshjelp i form av hvitt LED-belysning.360°pålegging av fingeren er mulig.Tilstandsvisning med trefarget LED for visuell signalisering under
programmering og under betjening.Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede
sikkerhetskortet brukes hvis administrator-fingeravtrykket ikke lenger er tilgjengelig. Med det
vedlagte sikkerhetskortet kan apparatet tilbakestilles i fabrikken.Kvitteringstone signaliserer til
bruker eller installatør.Varsellyd ved uberettiget fjerning av fingeravtrykksdelen varsler
sabotasje. Sabotasjekobling med relémodul i porttelefonsystemet.De to integrerte
omkoblerreléene kan tilordnes ulike fingre, f.eks. tommel: Aktivering av døråpner; pekefinger:
Kobling av utebelysningen.

Tekniske data
Dorkommunikasjon
Driftsspenning
Kapsling
Driftstemperatur
Mål
Lys i ringeknapp

DC 24 V ±10 %
IP20
-20 °C til +70 °C
Monteringsdybde 33 mm
Ja
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