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Cảm ứng mở

Sơ đồ lắp đặt
chỉ mang tính minh họa * Tùy chọn cho hệ thống VÀO - RA

FingerTec Access 
Mẫu điều khiển (Bên ngoài)

Hệ thống cửa ra vào

AdapTec AC*

Công nghệ tiếp cận
Có độ tin cậy cao và tuổi thọ dài nhờ không 
cần các linh kiện cơ khí và tiếp xúc vật lý bộ 
cảm ứng. 

Vận hành MOSFET
Đáp ứng chuyển đổi tức thì và vận hành với 
độ tin cậy cao do không có linh kiện cơ khí 
nào tham gia vào quá trình chuyển đổi.

LỐI RA

(Bên trong)

KÍCH THƯỚC (mm)

TRỌNG LƯỢNG

BÈ MẶT 

KHÔNG TIẾP XÚC/KHÔNG CHẠM, 
KHOẢNG CÁCH ĐỌC

ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG

ĐỊNH MỨC TIẾP XÚC

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG

ĐỊNH MỨC IP

CÔNG SUẤT

ỨNG DỤNG

86 x 6 x 86

50g

Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) & Acrylic 

~1cm

DC9~18V

0.75 amp    

0°C ~ 60°C

IP-55, Bảo vệ chống bụi và nước 

Mở bình thường/Thông thường 

Kiểm soát Cổng/Cửa/Lối ra/Tự động

Bộ cảm ứng lối vào không tiếp xúc 

FingerTec ES 3 là một bộ cảm ứng ra vào 
không cần chạm tay, nhạy được thiết kế đi 
kèm các đầu cuối vân tay đơn lẻ của FingerTec 
trong giải pháp kiểm soát vào ra. Bộ cảm ứng 
ra vào được khuyến nghị lắp đặt trong nhà 
không chỉ trên góc độ chi phí mà còn cho các 
môi trường có ngưỡng an ninh vào ra thấp. 
Thiết bị này cũng đảm bảo vệ sinh vì người 
dùng không cần tiếp xúc với bộ cảm ứng trước 
khi ra vào.

ES 3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ

ĐẶC TÍNH
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