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OFERTA TEHNICA SI FINANCIARA

Descriere:KIT de SECURITATE STAND-ALONE RFID.

Pret:  1.641.53 Lei (TVA inclus) 

Termen si conditii de livrare: Sunati

Garantie: 1 an

Poz Cod/Tip Descriere produs / serviciu Cantitate

1

SC503 SC 503-Terminal pentru pontaj si control acces, autentificare cu card RFID.

Seria de terminale SC (SC-103,203,403 si 503) ofera functii de pontaj si control 

acces cu autentificare prin cititorul RFID integrat (EM initial). Ofera conectivitate 

Ethernet sau RS232 / 485 cu calculatorul pe care ruleaza softwareul de pontaj, 

sau poate functiona in mod independent. Preluarea datelor se mai poate face si 

prin intermediul un stick USB.

Controlul accesului se poate realiza pe baza de profiel de acces, bazate pe 

zone/usi de acces in anumite intervale de timp, permite fusuri orare și grupuri, 

managementul zilelor de sarbatoare, funcții anti- passback, releul poate 

comanda usi/turnicheti sau sirene externe. Acesta include un port Wiegand a 

conecta cititor de proximitate extern pentru celalat sens de acces și poate fi 

folosit ca cititor extern un controler folosind portul Wiegand Out.

1

ZKSK-SRF1 Kit de securitate Stand-Alone RFID. Sistem de interior cu camera mini Bullet SAU mini Dome IP + KR600

Control Acces şi Video integrate în același software;

Recunoastere faciala (opțional);

Detecţia mişcării;

Monitorizarea în timp real pentru evenimente de acces și video;

Deschiderea ușilor de catre software;

Program de inregistrare.
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ABK-902-12-3 Sursa de alimentare neintreruptibila, 12Vcc:

Utilizare: in sisteme de control acces, pentru alimentarea electromagnetilor de 

forta, bolturilor electrice, telecomenzilor etc.

Dimensiuni: 223 x 212 x 80 mm

Tensiune de intrare: 200-240Vca, 50Hz

Tensiune de iesire: 12-18Vcc, 3A

Temperatura:0–55 ºC

Umiditate:0–95%

Alte caracteristici: temporizator: 0-10 sec.; carcasa de otel; conţine incarcator 

pentru acumulator (nu conţine acumulator).

1

3

PL-7 Ah

Acumulator 12V, 7Ah

1

4

Card ISO
Card RFID, ISO, flexibil, PVC, grosime 0.8mm

Cardurile ISO sunt cele mai versatile carduri tip legitimatie. Realizate din PVC 

sau PET sunt posibil de personalizat cu orice design grafic pe ambele fete. 
25
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5

ZKIR-532 Cameră video IP  1.4 Megapixel de tip Compact,cu suport::

• senzor de imagine 1/4” CMOS; 

• lentilă fixă f = 4.2 mm;; unghiul de vizualizare pe orizontală: 67°; 

• Filtru IR mecanic; 42 LEDuri IR (25 m);  

• iluminare minimă: 0.04lx (0 lx cu IR pornit); WDR, DNR;

• rezoluție maxima 1280x1024;  compresie video H.264; 

• 30 ips @ 1280x1024; max. 4 conectări simultane; 

• poate transmite concomitent 2 fluxuri video cu parametri definiți individual  

• intrare audio: 1x Jack (3,5mm); 

• înregistrări pre/post-alarmă: 5/120s; detecție la mișcare hardware;  

• în caz de alarmă transmite mesaje text, imagini sau flux video către email, 

FTP;    

• alimentare: 12 V și PoE; 

1

6

ZK-MD-532 Cameră video IP 1.4 Megapixel de tip Dome Antivandal:

• senzor de imagine 1/4” CMOS; 

• lentilă fixă f = 4.2 mm; unghiul de vizualizare pe orizontală: 67°;  

• Filtru IR mecanic, 24 LEDuri IR (10 m);  

• iluminare minimă: 0.04 lx (0lx - IR pornit);    

• rezoluție maxima 1280x1024;  compresie video H.264; 

• până la 30 ips pentru toate rezoluțiile; max. 4 conectări simultane; 

• poate transmite concomitent 2 fluxuri video cu parametri definiți individual 

• înregistrări pre/post-alarmă: 5/2min; detecție la mișcare hardware;  

• în caz de alarmă transmite mesaje text, imagini sau flux video către email, 

FTP;    

• alimentare: 12 Vcc și PoE; temperatură de funcționare (-40;+50)° Celsius; 

IP66;

1

7

KR600 Cititor RFID pentru control acces.

Cititor de proximitate RFID (125KHz); pentru centrale de control acces

Alimentare: 6-14 Vcc, 70mA

Conectivitate: Wiegand 26

Distanta de citire: pana la 10 cm

Alte caracteristici: Led si beeper incorporate, rezistent la apa, protectie la 

inversarea polaritatii, timp citire <300ms, compatibil cu toate controlere de acces 

cu interfete de intrare Wiegand

1

8 Software  gratuit 1
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Rollsoft isi rezerva dreptul de a modifica tipul produselor , si pretul,in functie de disponibilitatea acestora la furnizori.
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