HARDWARE
řada UNI
UNI-READER-KD
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
• možnost externího pøipojení snímaèù
s rozhraním Wiegand
• synchronizaèní výstup pro párování
blízké èteèky UNI
• mùže být až 2 km vzdálena od øídící
jednotky UNI
• kompatibilita s pøedchozími systémy
ANeT
• schopnost ovládání segmentu sbìrnice
1-Wire s kontaktními prvky UNI
• možnost zabudování modulu UNICONTACT-I3 se tøemi kontaktními prvky
• bohatá škála servisních
a diagnostických prostøedkù
• detekèní spínaè nedovoleného vniknutí
• svorky pro prùmìr vodièù až do 1,8 mm
Èteèka bezkontaktních karet UNI-READER-KD je
jednou z hardwarových komponent operaèní platformy ANeT-UNI. Mùže pracovat od režimu prosté
èteèky proximitních identifikaèních médií a to v režimu vèetnì nebo bez PINu, až po režim aplikaènì
orientovaného interaktivního terminálu s klávesnicí
a LCD displejem.
Èteèka UNI má retranslaèní schopnost, která øídící
jednotce UNI umožòuje nepøímo pøes sbìrnici
RS485 ovládat kontaktní prvky UNI pøipojené k místnímu segmentu sbìrnice 1-Wire ovládaného touto
èteèkou. Tøi kontaktní prvky v podobì modulu UNICONTACT-I3 mohou být umístìny pøímo do pouzdra
èteèky.
Èteèka UNI je øešena moderním designem v plastovém dvojdílném pouzdru. Dolní èást pouzdra slouží
jako držák se svorkovnicí pro pøipojení kabelového
svazku UniBus a umožòuje jeho pøívod z pìti rùzných smìrù. Montáž je možná pro dva rùzné sklony

èelní plochy a to jak ve vertikální poloze tak
v horizontální. Horní èást pouzdra nese elektroniku,
klávesnici a displej a je samostatnì odnímatelná od
spodního držáku. Èteèka UNI je vybavena spínaným
stabilizátorem napìtí a detekèním spínaèem
neoprávnìného vniknutí.

• moderní design a flexibilita montáže
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Technické parametry
Rozhraní:
Délka vedení max:
Indikace:
Napájení:
Odbìr max:
Médium proximitní:
Max. ètecí vzdálenost:
Rozmìry:
Hmotnost:
Typ zaøízení:
Provozní teplota:
Tøída krytí:
Tøída prostøedí:
Vlhkost:

RS485, 1-Wire, Wiegand, Synchro
2000m (RS485), 100m (1-Wire),
1m (Wiegand, Synchro)
optická (LCD 4x20 znak[ s podsvitem),
akustická (aktivní beeper)
10V až 20V DC, odolné proti pøepólování
250mA
karty a pøívìšky s èipy Unique H4102 125kHz a ekvivalentní
pro prùmìr cívky 40 mm (karty) 12 cm
160x115x65mm
300g
dle ÈSN EN 50133-1: pevné
-25°C až +55°C
IP42
dle ÈSN EN 50133-1: tøída III
0 až 75%, nekondenzující
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