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OFERTA PROMOTIONALA !!!

Descriere: KIT Pontaj cu card

Pret: 1,199,00 Lei (manopera de instalare si TVA incl.)

Moneda: Lei

Termen si conditii de livrare: Sunati

Garantie: 1 an

Crt. Cod/Tip Denumire produs / serviciu Cantitate

1

SC 403 SC 403-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 unui stick USB.

Controlul accesului se poate realiza pe baza de profile 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 pentru a 

conecta un cititor de proximitate extern pentru celalat sens de acces și poate fi 
folosit ca cititor extern un controler folosind portul Wiegand Out. Software pentru 

pontaj si control acces inclus.
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KR100 Cititor RFID pentru control acces KR100:

Cu un design elegant și robust, el sunt ușor de conectat și instalat, și oferă 
posibilitatea de a controla o ușă din ambele părți. Luminile LED indica permiterea 
sau interzicerea accesului. Acestea au o gamă de citire proximitate de până la 10 
cm în cazul seriei E și până la 5cm in cazul seriei M. Faptul că această serie este 
rezistenta la apa, iar temperaturile de operare pot varia de la -20º + 65° , aceasta 

este soluția ideală pentru instalare la exterior. De asemenea, pot fi conectate cu 
controlerele noastre C3. Inclus software de pontaj si control acces.
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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

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).
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PL-7 Ah

Acumulator PILOT, 7 AH/12V.
1

Rollsoft isi rezerva dreptul de a modifica tipul produselor, si pretul, in functie de posibilitatea acestora la furnizori.
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