DS-2430 karta katalogowa

Rejestrator, po zbliżeniu karty sprawdza czy ten numer karty jest
wpisany do jego wewnętrznej pamięci.
Jeżeli tak, zdarzenie jest zapisywane w pamięci rejestratora.
- numer karty
- data
- godzina (z dokładnością do 1 sek)
- rodzaj zdarzenia (wejście, wyjście)
Rejestratory DS-2430 mają oznaczenia handlowe:
*
*
*
*

DS-2430U - karty Unique 125 kHz
DS-2430M - karty Mifare 13,56 MHz
DS-2430UM - karty Unique i Mifare - jednocześnie
DS-2430MD - karty Mifare DESFire - 14 znakowy numer seryjny

Parametry techniczne:
- czytniki kart
- komunikacja z komputerem

- rodzaj obsługiwanych kart

-

zasięg odczytu karty
szybkość rejestracji
wyświetlacz
sygnalizacja odczytu karty
dokładność rejestracji
autoryzacja kart

-

funkcja roku przestępnego
zmiana czasu letni-zimowy
ilość pracowników
ilość odczytów zapisanych w pamięci
podtrzymanie danych w pamięci
korygowanie pomyłek

- dołączone oprogramowanie
- sterowanie otwieraniem drzwi
- sterowanie tripodem
-

napięcie zasilania
pobór prądu
temperatura pracy
wilgotność
wymiary

3 szt umieszczone wewnątrz obudowy
rejestracja wejścia lub wyjścia nie wymaga dotykania rejestratora
LAN wbudowana karta sieciowa nie wymaga stosowania konwerterów
- adres IP - dowolny z zakresu IPv4
- port - standardowo 1007 (1008, 1009, 1010)
- protokół UDP z dodatkową kontrolą każdej ramki - CRC16
karta Unique 125kHz
karta Mifare 13,56 MHz 1k lub 4 k
karta Mifare Plus 8 znakowy UID
karta Mifare PlusX 14 bajtowy NUID
karta Mifare DESfire
od 5 do 10 cm
< 1 sek.
2 x 20 znaków - podświetlany po zbliżeniu karty
karty optyczna i dźwiękowa
1 sekunda
praca bez autoryzacji - rejestruje zdarzenia każdej zbliżonej karty
program odczytujący zdarzenia odrzuca zapisy
wykonane przy użyciu niewłaściwej karty
praca z autoryzacją - rejestruje zdarzenia tylko kart wcześniej wpisanych
do pamięci
automatyczna - bez udziału komputera (off-line)
automatyczna - bez udziału komputera (off-line)
standardowo 8.000 w wersji rozszerzonej 16.000
do 500.000
minimum 3 lata po całkowitym odłączeniu zasilania
pracownik może poprawić zapis ponownie zbliżając kartę do właściwego
czytnika - musi to zrobić w ciągu 1 minuty
bezpłatny program TRX do odczytywania zdarzeń
wbudowane przekaźniki z wyjściem NO
otwieranie drzwi z obu stron wymaga dodatkowego sterownika GS-262
wbudowane 2 przekaźniki - uruchamiane przez czytnik wejście i wyjście
odblokowują tripod w 2 kierunkach
= 12V +/- 20%
100 mA
- 25 do +60 st. C
od 20% do 90% bez kondensacji
188 x 138 x 38 mm
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+12V
GND
TX dodatkowy czytnik kart
RX
przekaźnik NO - "wyjście"
przekaźnik NO - "wejście"

RJ45 - LAN
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