Säkrare än kodlås

Läsare A66
Art. nr. 2-1660
E5870494

Frontkit - Ros�ri�
Art. nr. 2-3840
E5870528

Frontkit - Mässing
Art. nr. 2-3880
E5870529

Teknisk data

Kort & Kodläsare A66
A66 är en beröringsfri kompaktläsare som
enkelt programmeras från knappsatsen med
hjälp av den tydliga displayen.
A66 kan även byggas ut �ll e� fullskaligt
passersystem med por�elefoni, larmstyrning,
tvä�stugebokning mm.

• Robust metallkapsling
• Bakgrundsbelysta siﬀror
• Display för programmering
• Läsare EM4200/4102 & Mifare
• Dagöppet funk�on
• Vecko�dur med 3 �dscheman
• 10 koder (4-siﬀriga)
• 500 brickor/kort/radionycklar
• Säkerhetsnivåer: kod, kort, kort + pin
• Inbyggd Posten IR-öppning
• Temperatur -30 C �ll +55 C
• Spänning 10-30 VDC
• Max last relä: 1 Amp
Infällnadslåda �ll Frontkiten Art.nr. 2-3830 E2870527

När ni väljer A66 får ni både e� kodlås och en kortläsare i en och samma enhet.
Nästan alla typer av nyckelbrickor och kort passar (EM/Mifare). Den har även en inbyggd
mo�agare för Axemas �ärrsändare.
A66 har e� inbyggt vecko�dur. Ni programmerar enkelt vilka �der och dagar som olika koder
ska gälla, t ex postkoden, eller om porten ska vara olåst under bestämda �der på dagen.
Tiduret ställer automa�skt om för sommar-/vinter�d.
Det ﬁnns en inbyggd IR-mo�agare för posten, reklamutdelare etc., vilket ﬁnns i vissa städer.
A66-läsaren är fullt kompa�bel med VAKA passersystem, så när ni vill uppgradera �ll e� komple� passersystem med
por�elefoner, tvä�stugebokning, larmstyrning eller andra spännande funk�oner, så är A66:an den perfekta läsaren
som är helt förberedd för de�a.

Mifare/EM

A66 är en kombiläsare som hanterar nyckelbrickor för
både Mifare och EM samt krypterade �ärrsändare.

Utbyggbart

Det är enkelt a� bygga ut �ll e� fullskaligt VAKA
passersystem.

Mifare och EM läsare

Snabb och enkel montering

A66 ﬁnns för utanpåliggande eller infällt montage.

Vandalsäker kapsling

Den robusta kapslingen står emot såväl skadegörelse som
fukt.

Öka säkerheten

Använd nyckelbrickor istället för nycklar. Nyckelbrickor kan
enkelt spärras om de tappas bort.

Kostnadseﬀek�vt

Det är billigare a� byta kod/nyckelbrickor än nycklar.
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