Autonomní řídící jednotky
pro kontrolu přístupu
M1000E

Řídící jednotka pro kontrolu přístupu M1000E s integrovaným
přijímačem dálkového ovládání s 1 vstupem

Popis








M2000PE

999 uživatelů
Integrovaný přijímač dálkového ovládání 433 MHz
1 vstup pro čtečku Wiegand
2 přídavné vstupy
1 výstupní relé
Integrovaná klávesnice pro programování a display
Správa paměti pomocí GT a WINGTPROG

Řídící jednotka pro kontrolu přístupu M2000PE s integrovaným
přijímačem dálkového ovládání se 2 vstupy.

Popis

M2000BT




2000 uživatelů






4 přídavné vstupy



Správa paměti pomocí GTSYSTEMXP a WINGSYSTEM



ABS box s montáží na DIN lištu

2 vstupy pro čtečku, integrovaný přijímač dálkového ovládání 433 MHz
2 výstupní relé
Funkce anti-passback
Integrovaná klávesnice pro programování a display

Řídící jednotka pro kontrolu přístupu M2000BT s integrovaným
přijímačem dálkového ovládání se 2 vstupy. Inovace této řídící
jednotky spočívá v jednoduchém a bezdrátovém řízení a programování chytrými telefony.

Popis



2000 uživatelů






4 přídavné vstupy



Správa paměti pomocí GTSYSTEMXP a WINGSYSTEM



ABS box s montáží na DIN lištu

2 vstupy pro čtečku, integrovaný přijímač dálkového ovládání 433 MHz
2 výstupní relé
Funkce anti-passback
Integrovaná klávesnice pro programování a display

Technická specifikace:

M1000E

M2000PE

M2000BT

Napájení

12-24 Vac/dc

12-24 Vac/dc

12-24 Vac/dc

Výstupy

1 přijímač 433,920 MHz

1 přijímač 433,920 MHz

1 přijímač 433,920 MHz

1xWiegand 26,30,37 bit

2x Wiegand 26,30,37 bit

2x Wiegand 26,30,37 bit

Výstupní relé

1

2 nezávislé

2 nezávislé

Programování

Pomocí 4 tlačítek a displaye

Pomocí 4 tlačítek

Bezdrátové smartphonem

o

Provozní teplota

-20 až +55 C

-20 až + 55 C

-20 až + 55oC

Stupeň krytí

IP44

IP 44

IP 44

Rozměry a hmotnost

70 x90 x 60mm - 260 g

105 x 90 x 60 mm– 320 g

115 x 90 x 40 mm-200 g

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

o

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.

