Khả năng thích nghi để tăng cường an ninh

AdapTec Plus kết hợp bộ nguồn điện và các tính
năng kiểm soát truy nhập cửa trong một vỏ kim loại
nhỏ gọn cho chức năng I/O được mã hóa và an
toàn, tăng cường khả năng kiểm soát truy nhập
cửa và đơn giản hóa quá trình lắp đặt. AdapTec
Plus là một phụ kiện FingerTec ngoại hạng trong
một gói nhỏ!

Tăng cường an ninh với các
tín hiệu được mã hóa

Cấp điện cho thiết bị đầu
cuối & hệ thống khóa cửa

Thiết bị này hỗ trợ đầu ra giao tiếp
Wiegand 26-bit được mã hóa của
FingerTec; tăng cường mức độ an
ninh để bảo vệ cao hơn.

Một thiết bị AdapTec Plus có thể
cấp điện đồng thời cho tối đa 2
đơn vị thiết bị đầu cuối FingerTec
và 2 bộ phụ kiện khóa cửa, như
Khóa EM và chốt thả rơi trong một
hệ thống lắp đặt duy nhất.

Tuổi thọ phần cứng được
kéo dài

Thiết bị đầu cuối kiểm soát
VÀO/RA tại cửa ra vào

Với mã hóa dữ liệu, tuổi thọ của
các thiết bị đầu cuối có thể được
kéo dài mà không có nguy cơ
mạch ngắn khi sử dụng AdapTec
Plus.

Hỗ trợ pin sạc dự phòng
Kết nối tốt với bất kỳ pin sạc dự
phòng 12V nào, cung cấp điện
năng để đảm bảo bảo vệ truy
nhập trong bất kỳ sự cố mất điện
nào.

Tích hợp liền mạch với các
thiết bị đầu cuối FingerTec
Kết nối và phù hợp với các thiết bị
đầu cuối FingerTec qua AdapTec
Plus để có một hệ thống kiểm
soát truy nhập tiết kiệm chi phí
phù hợp với các văn phòng nhỏ
và vừa.

AdapTec Plus là lựa chọn hoàn
hảo cho một hệ thống lắp đặt
VÀO/RA, nơi cửa được kiểm soát
ở cả hai chiều, vào và ra.

Cảnh báo khẩn cấp bằng
còi
Tương thích với loại còi báo
động NC với phụ tải tối đa 0,5A
cho trường hợp khẩn cấp, ví dụ
như nếu thiết bị đầu cuối bị tháo
dỡ bất hợp pháp.

Chọn vỏ kim loại DIY để lắp
đặt gọn gàng hơn
Lưu trữ một thiết bị AdapTec Plus
và pin dự phòng trong một vỏ kim
loại DIY FingerTec độc quyền, cho
phép lắp đặt gọn gàng hơn

LIÊN KẾT WEB
Hướng dẫn lắp đặt
http://info.fingertec.com/adaptecplus-1

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ
Truyền thông hệ thống
chỉ mang tính minh họa

Hướng dẫn qua video
http://info.fingertec.com/adaptecplus-2

1 Mô-đun bộ nguồn điện/đầu vào điện.
2 Mô-đun kiểm soát truy nhập/đầu ra
điện.
3 Cửa khóa hẹn giờ
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Sơ đồ lắp đặt
chỉ mang tính minh họa

Cáp điện và cửa mở khóa tín hiệu
CAT5 / TCP / cáp IP để truyền dữ liệu
Hệ thống khóa cửa

Đầu vào điện
AC110/240V

Pin sạc DC12V

TRÊN TRẦN
TRẦN
EM Khóa

Hub/Chuyển mạch
Kính vỡ
khẩn cấp

1

2

3

4

5

7

8

9

0

MENU

ESC

6
OK

Thiết bị đầu
cuối FingerTec

Nút nhấn
Máy tính

Công tắc
BẬT-TẮT

TRONG NHÀ

NGOÀI TRỜI

KẾT NỐI MẠNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL

AdapTec Plus

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM (D X R X C), mm

198 x 45 x 131

TRỌNG LƯỢNG

1.1 kg

CPU

Bộ vi xử lý 8 MHz 16-bit

ĐẦU VÀO ĐIỆN

AC 110 ~ 240V (đầu vào toàn cầu)

ĐẦU RA ĐIỆN

DC12V 3A - Hỗ trợ đến:
• 2 thiết bị đầu cuối kiểm soát truy nhập FingerTec
• 2 x khóa điện

HỆ THỐNG ĐIỆN DỰ PHÒNG

UPS hoặc pin sạc dự phòng DC 12V

TÍN HIỆU VÀO

Tín hiệu Wiegand được mã hóa của FingerTec

TÍN HIỆU RA

2 Rơ le FORM C
• 1 còi 0,5A (tối đa)
• 1 khóa EM DC12V 3A đầu ra (tối đa)

KHÓA CỬA

• Khóa điện từ
• Khóa điện
• Chốt thả rơi/Chốt cố định

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG

0°C đến 55°C

ĐỘ ẨM

10% đến 90% RH (không ngưng tụ)

Đóng gói
Kích thước (mm)
Trọng lượng

: 138 (D) x 59 (R) x 211 (C)
: 1.2 kg
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