
Czytnik ASR-300/U jest przeznaczony do pracy w systemach kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy opartych o karty 
zbliżeniowe Unique 125kHz.Czytnik został zaprojektowany pod kątem współpracy z produkowanymi przez UNICARD SA sterow-
nikami kontroli dostępu oraz rejestratorami czasu pracy.

Dzięki wykorzystywaniu interfejsu komunikacyjnego Wiegand 34 czytnik może współpracować ze sterownikami innych produ-
centów. W typowych zastosowaniach czytnik może być instalowany w odległości do 30 m od współpracującego z nim sterowni-
ka. Obudowa czytnika składa się z dwóch odrębnych części: wewnętrznej i zewnętrznej. Wszystkie elementy elektroniczne 
czytnika znajdują się w obudowie wewnętrznej i są zalane żywicą chemoutwardzalną. Obudowa zewnętrzna wykonana jest z 
wytrzymałego tworzywa ABS i pełni głównie funkcję ozdobną. Dzięki podziałowi obudowy na dwie części, zewnętrzną część 
można dowolnie wymieniać nie zdejmując czytnika ze ściany. Niewielkie wymiary czytnika pozwalają na montaż nawet na futry-
nach drzwi.
ASR-300/U może pracować wewnątrz i na zewnątrz obiektów.
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Napięcie zasilania:                               6-14V DC
Maksymalny pobór prądu:              70 mA
Obsługa kart zbliżeniowych:          Unique 125 kHz
Zasięg odczytu:                                    do 10cm (w zależn. od typu transpondera)
Częstotliwość pracy:                          125 kHz
Sygnalizacja:                                          dioda LED dwukolorowa
                                                                     sygnalizator akustyczny
Interfejs komunikacyjny:                  Wiegand 34
Obudowa:                                                ABS
Stopień ochrony obudowy:              IP 65
Kolor obudowy:                                     czarny
Waga:                                                         50 g
Wymiary (wys. x szer. x głęb.):         77,5 x 42,8 x 16,5 mm
Temperatura pracy:                              od -25 C do +75 C
Temperatura przechowywania:      od -20 C do +70 C
Wilgotność względna otoczenia:   max 90% (bez kondensacji)
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Wszystkie użyte nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli.

PARAMETRY TECHNICZNE

- TECHNOLOGIA ZBLIŻENIOWA UNIQUE 125 KHZ
- NIEWIELKIE WYMIARY CZYTNIKA
- ODPORNY NA ZEWNĘTRZNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE
- NIEZAWODNOŚĆ PRACY
- ŁATWOŚĆ MONTAŻU  


