IT-1500/1501

Terminál pro evidenci docházky

Získejte přehled.

Pokud potřebujete jednoduchý snímač pro evidenci
docházky, pak jsou tyto docházkové terminály určeny
právě pro Vás. Vyznačují se komfortní a přehlednou
obsluhou, malými rozměry i decentním designem.
Kontrastní displej zobrazuje texty včetně háčků a čárek.
Díky příznivé ceně jsou dostupné pro všechny zákazníky.
Jsou oblíbené jak v malých a středních organizacích, tak i jako
doplňkový terminál v rozsáhlých projektech (např. na šatnách
pro označení začátku a konce přestávky apod.).
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Hlavní funkce
■■ záznam docházkové transakce pomocí
bezkontaktního (RFID) snímače
■■ zobrazení jména držitele karty včetně akustické
signalizace
■■ nastavení textů na displeji lze uživatelsky měnit
■■ možnost vícejazyčných hlášení
■■ ovládání dveřního zámku, turniketu, závory apod.
■■ galvanické oddělení komunikační linky
■■ TCP/IP komunikace (IT-1501)

www.ikos.cz

Volitelné příslušenství:
■■ RFID karty s potiskem, RFID klíčenky
■■ možnost připojení jednoho externího snímače pro řízení
přístupu (pouze IT-1500)
■■ napájecí (zálohovaný) zdroj
■■ komunikační převodník IT-0402
■■ IT-7604, IT-7504 – snímač pro zadávání RFID čipů
do systému
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Provedení terminálů:
Displej

LCD, 2x16 znaků, podsvícený, částečná diakritika

Klávesnice

membránová s mechanickou odezvou
6 funkčních kláves s piktogramy

Počet voleb přerušení

26

Maximální počet karet

200

Kapacita transakcí (FIFO)

3000

Rozměry

156 x 150 x 36 mm

Rozsah provozních teplot

0–40° C

Napájecí napětí

stejnosměrné 12–24 V nebo střídavé 9–15 V

Pojistka

vratná pojistka 1 A

Odběr

standardní 100–120 mA, max. 1A (včetně připojeného zámku)

Typ identifikace

bezkontaktní pasivní, 125 kHz

Max. snímací dosah

5–7 cm, dle velikosti ID prvku a okolního prostředí

Komunikace s PC

IT-1500 – RS-232 (10 metrů) nebo RS-485 (300 metrů), 57600 b/s
IT-1501 – ETHERNET - TCP/IP

Připojení dveřních jednotek

1x IT-4300 (RS-485) – pouze pro verzi IT-1500

Výstupní relé

1x bezpotenciálový nebo napěťový výstup, max. proud 500 mA/24V
(indukční zátěž), 1A/24 V (odporová zátěž)

Zálohování

záložní akumulátor pro data, konfiguraci a interní hodiny reálného času,
doba zálohování min. 8 let

Montáž

přímo na stěnu zakrytými šrouby

Připojení kabelů

1x konektor RJ45, 13x šroubovací svorkovnice

Záruka

základní 24 měsíců
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