IT-LITE
Získejte přehled.

Identifikační terminál IT-LITE je výkonným pomocníkem pro
spolehlivou evidenci docházky.
Přehledně umístěné ovládací prvky na velkém dotykovém displeji,
diakritika pro všechny evropské jazyky, kontrastní informační hlášení
i nastavitelná akustická signalizace pomáhají k rychlé a bezchybné
registraci vašich pracovníků.
Díky modulární koncepci vestavěných čteček chrání terminál IT-LITE
vaše investice.
Kompaktní rozměry umožňují snadnou instalaci terminálu i v menších
prostorech. Terminál je proveden v decentním střídmém designu, aby
co nejvíce splynul s okolím a nerušil koncept vašeho interiéru.

Hlavní funkce:
■ Identifikace pomocí RFID čipů nebo karet
■ Možnost volby RFID technologie výměnou modulu čtečky
■ Zobrazení aktuálního data, času
■ Vybraný důvod zobrazen extra vysokým písmem pro
snadnou čitelnost i bez brýlí
■ Akustická i optická signalizace
■ Uživatelsky nastavitelné prostředí (texty kláves, barvy,
ikony, zvuky, tapeta, hlasitost)
■ Pro zahraniční pracovníky mohou být texty kláves
v různých národních abecedách
■ Možnost doplnění druhé identifikace čárovým kódem,
nebo magnetickým pruhem
■ Online i offline režim

Displej

Paměť
Rozměry
Krytí
Provozní teploty
Napájení
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moduly
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 aměť pro 10 000 identifikačních prvků a 100 000
P
docházkových záznamů
www rozhraní pro konfiguraci terminálu
SW Funkce:
komfortní webové rozhraní pro konfiguraci parametrů
definice až 40 uživatelských a 4 oblíbených kláves
každé klávese lze nastavit barvu pozadí, ikonu, pozici na
stránce
možnost zobrazení cizojazyčných textů v národních
abecedách
uživatelské nastavení časů pro automatické přepnutí
předvoleného docházkového důvodu
definice vlastního obrázku pro pozadí pracovní plochy

 otykový (kapacitní)
d
podsvícení LED
úhlopříčka 7“
rozlišení 800 x 480 bodů
barevná hloubka 24 bitů
16 GB

Vstupy
Zvuk
Výstupy

1x napěťový / bezpotenciální
mono 1 W
1x releový přepínací (kontakt/napětí –
24VDC, 19VAC/1A)
1x napěťový 5V/400mA (napájení
přídavných modulů)

165 x 225 x 47 mm (V x Š x H)
IP 40 (z čela)
0 až +40°C
napětí 12-24 V DC
příkon 11W (bez externí zátěže)
dle požadavků a výběru zákazníka:
bezkontaktní: 
125 kHz – Unique, HID prox, INDALA
13,56 MHz – Mifare, Desfire, HID
iClasss, Legic
paměť pro 10 000 kódů

Komunikační
porty

1 x LAN 10/100 Mbit/s
1x RS232 / RS485 (připojení snímačů)
3x USB (verze 2.0)
šroubovací svorkovnice a příslušné
konektory (RJ45, USB typ A)
stojan na stěnu rovný, nebo šikmý
24 měsíců s možností rozšíření na 36
nebo 60 měsíců

Připojení kabelů
Montáž
Záruka

