ENTRAsys FD
System kontroli dostępu do drzwi wejściowych

# 5059V000

Dzięki produktowi ENTRAsys FD
firma SOMMER oferuje niezawodny,
biometryczny system kontroli dostępu.
Drzwi wejściowe otwierają się bez
kluczy czy kart dostępowych, gdyż
dzięki odciskowi palca użytkownik ma
swoje uprawienie dostępu zawsze przy
sobie.

Zalety:
• Nowoczesny czujnik pasmowy z
wysokowydajnym procesorem gwarantuje bardzo szybkie i precyzyjne
rozpoznanie (wskaźnik fałszywych
odrzuceń bliski zeru)
• Intuicyjna obsługa funkcji nawigacji/
pasek nawigacyjny: łatwość obsługi
dla klientów końcowych
• Sygnalizacja statusu diodami LED
(czerwona /zielona/żółta): komunikat wizualny podczas skanowania i
programowania palców
• Organizacja zarządzania dostępem
za pośrednictwem menu: użytkownik
widzi, gdzie się znajduje w menu i
jakie czynności wykonuje
• Kasowanie pojedynczych odcisków
palców możliwe również w przypad-

ku nieobecności danego użytkownika; zapewnia to szybką reakcję na
nowe sytuacje i zapobiega wejściu
osób nieuprawnionych
• Każdy ENTRAsys FD posiada
indywidualny PIN master: w sytuacji
awaryjnej (np. w przypadku braku
wszystkich administratorów) dostęp
do opcji programowania/zarządzania jest mimo to możliwy
• Wysoka ochrona przed próbami manipulacji: tylko „żywe“ palce uzyskują
dostęp; brak możliwości oszukiwania
przy użyciu sztucznych palców lub
podobnych
• W razie awarii zasilania dane
systemowe pozostają zachowane:
zapisane odciski palców nie zostają utracone i nie ma konieczności
mozolnego programowania ich od
początku
• Szyfrowane i zapewniające bezpieczną transmisję łącze radiowe
między skanerem odcisków palców w
drzwiach a odbiornikiem radiowym w
profilu drzwiowym; brak możliwości
zwarcia i zmostkowania

DANE TECHNICZNE
Zakres temperatur

−20 °C bis +60 °C

Częstotliwość radiowa FM 868,8 MHz
(Somloq Rollingcode)
Zasięg fal radiowych2)

ok. 25 m

Zasilanie napięciem AC 12 V, DC 12–24 V
Wymiary
Skaner odcisków palców 87 x 47 x 31 mm
Odbiornik radiowy
60 x 34 x 36 mm
Stopień ochrony

IP54

• Optyczna ochrona przed aktami
wandalizmu: w stanie spoczynku
wskaźniki statusu są niewidoczne
• Dyskretny wygląd i ponadczasowy
kształt: idealnie pasuje do każdej
serii drzwi
• Idealny do użytku z powszechnie
stosowanymi zamkami silnikowymi i
elektronicznymi otwieraczami drzwi;
pasuje również do aktualnie używanego zamka automatycznego
• Kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi u końcowego klienta odbiornikami radiowymi firmy SOMMER o
częstotliwości FM 868,8 MHz

Odbiornik radiowy

ENTRAsys FD

• Technika radiowa 4-kanałowa:
elastyczne możliwości zastosowania,
dodatkowo obok drzwi także możliwość sterowania np. oświetleniem
zewnętrznym, instalacją alarmową i
napędem bramy
• Swobodny dostęp: Drzwi można
również wygodnie otwierać za
pomocą pilota.
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zawiera moduł podstawowy z jednostką skanera, osłona ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, uniwersalny odbiornik
radiowy do profili drzwiowych

Przepust kablowy

Przycisk (bezpotencjałowy)

Transformator:
uzwojenie pierwotne 230 V 50 Hz/
uzwojenie wtórne 12 V AC/
12-24 V DC (min. 1500 mA)

ENTRAsys FD (Development Kit)

Zestaw kabli do drzwi wejściowych
# 5090V000

(przy składaniu zamówienia prosimy
podać typ zamka)
  FILMY

http://som4.me/vid-p

INSTRUKCJA

http://som4.me/man-f

1) zależnie od stopnia złożoności odcisków palców. 2) zależnie od otoczenia.
Stan: 03/2015. Zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia błędów w druku, omyłek i zmian technicznych.
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