MIF-509 KG (TB-485)
Artikelnummer: 20170428, E-nummer: 5870732

Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren
erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8 tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen
visas de vanligaste passeruppmaningarna med stora tydliga ikoner, exempelvis “Visa kort” eller “Ange kod”. På samma
sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens status, till exempel om den är olåst eller om larmet är tillkopplat.
Läsarens standardbild kan dessutom ersättas med egen logotype och valfri informations- eller välkomsttext.
Läsaren har även ett inbyggt inbyggt behörighetsstyrt menysystem för de dörrstyrningar som utförs mer sällan.
Användaren kan bland annat enkelt byta pinkod direkt i läsaren, till- och frånkoppla larmområden eller ”köpa tid” – allt
med en unikt tydlig hantering tack vare den stora skärmen och menysystemet.
509-läsaren erbjuds antingen med lästekniken Desfire EV2 / Mifare Classic eller som en kombination med både Desfire
EV2 / Mifare Classic och Prox. MIF-509 kan användas som initieringsläsare i anläggningar med offline-läsare.
• Miljöklass 3

Vi rekommenderar vårt nya regnskydd som komplement till 509-läsaren. Det är framtaget för att
skydda läsare som utsätts för väder och vind.
• Rostfritt
• Förlänger livslängden
• Skyddar mot väder och vind
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Utförande:

Grå med slagtålig PC/ABS-plast och härdat glas

Display:

2,8" färgdisplay QVGA-upplösning

Systemkrav R-CARD M5:

Version 5.40.2 eller senare

Systemkrav UC-50:

Version 2.91F8 eller senare

Systemkrav DB-50/DB-50 Light:

Version 3.06 eller senare

Systemkrav DIO-5084:

Version 2.10 eller senare

Anslutningar:

Terminalbuss via TB-485 eller lokalbuss RS-485

Kommunikation:

Lokalbuss RS-485

Matningsspänning:

12-30 V DC SELV

Strömförbrukning:

Max 65 mA @ 24 V DC

Vikt:

0,2 kg

Temperaturområde:

-30 till +60 °C

Mått (BxHxD):

71,3x186,4x21,4 mm

Kapslingsklassning:

IP 43

IK-klassning:

IK 08

Lästeknik:

Desfire EV2 / Mifare Classic

Sändarfrekvens:

13,56 MHz

Läsavstånd:

Ca 3 cm beroende på transponder

Inläsning som stöds:

Desfire RCO App, serienummer och sektorläsning

SBSC Certifierad:

Larmklass 4 SSF 1014 Certnr: 16-422
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