SA850-A30 SKAFOR klasse 3

SA850-A30 er et helt nyt dansk kodetastatur med
indbygget berøringsfri proxlæser i elegant, robust og
diskret design til både forbikobling og adgangskontrol.
SA850-A30 er udviklet til såvel udendørs som indendørs
brug idet det er vejrbestandigt og konstrueret til nem
montage på alle bygnings-overflader og på begrænset
plads.
Nu også til HID prox kort (125kHz)
 Forbikobler med potentialefri udgang
 ADK-udgang til motorlås el. lign.
 Berøringsfri proxlæser med autotuning til HID og
EM4100
 Synkronisering 2-prox drift
 Netværk for op til 32 enheder og PC
 Plads for op til 100 brugerkoder – valgfrit bestående af
kode og/eller proxkort
 Brugerkoder kan være fra 2-8 cifre
 Helstøbt vandtæt konstruktion
 Stand-alone
 Fluorescerende (selvlysende) taster
 Klik-taster med lyd og 3 lysdioder for statusindikation
 Lydgiver og lysdiode kan styres udefra
 Frit programmerbare lysdioder og lydgiver
 Separat udgang for overfald (hemmelig kode)
 Kan valgfrit programmeres med tid (1-999 sek.), on/off
 Udgang kan være NC eller NO
 Fejlsikker optisk tamper
 Potentialefri udgang for sabotage / kodegætning
 Nem at montere i alle tænkelige installationer
 Programmeres fra tastaturet eller fra PC
 Gratis PC program (KeyLink+ TECH) til konfiguration og
brugerkoder administration
 “Magisk konfiguration” med konfigurationsgenerator
 Indbygget knap for ringeklokke og mulighed for UD-tryk
 Program- og Systemkode
 Fås også uden tastatur (SA850-A40)
 Samme funktionalitet fås også i SA250 og Aero
Byg adgangskontrol med KeyLink PRO 2008 !
Forsyningsspænding
Strømforbrug
Forbikobler udgang
Adgangskontrol udgang
Klokke udgang
Overfaldsalarm udgang
Tamper sløjfe
Netværk
Prox
Antal pladser
Forbikobler tid
Adgangskontrol tid
Overfaldsalarm tid
Dimensioner (H-W-D)
Vægt

8V til 24V DC
typisk 80mA
potentialefri, max 100mA, 25 ohm, 50V
open collector, max 1A, 24V
open collector, max 1A, 24V
open collector, max 1A, 24V
potentialefri, max100mA, 25 ohm, 50V
KeyLink+ (RS485)
auto-tuning, EM4001 og HID kompatibel
100 prox og/el. 100 tastekoder
on/off eller 1 til 999 sekunder
on/off eller 1 til 999 sekunder
3 sekunder
150mm-49mm-15mm
286g

Max omgivelsestemperatur
Max luftfugtighed, RF
SKAFOR godkendelse

-35C to 65C
0%-99%
AIA 212.069

