Gama produselor
panou comanda
RBM21
PC40

Panou de comanda pentru cartele magnetice si de proximitate.
Interfata pentru conexiuni wireless PC (pana la 1000 m).

Accesorii de control si cartele pentru dispozitivul transmisie-receptie
TSP00
TST01
TST04
PCT
TAG

Sisteme Control
acces pentru o
gestionare usoara.
Pana la 500 utilizatori

Senzor pentru cartele.
Cartele in format ISO 7810 - 7813.
Cartele in format ISO 7810 - 7813 rescriptibile.
Cheie pentru receptorul de transmisie-receptie.
Bulb terminal pentru dispozitivul transmisie-receptie.Poate fi combinat cu transmitatorii radio Came Top si Atomo

Accesorii de control si cartele magnetice
LT001
TST02
LTT

Senzor pentru cartele magnetice.
Cartela magnetica in format ISO 7810 - 7813
Ajustor senzor.

Senzori de avertizare si detectie.

Fabricat in Italia

PSSRV
PSINS
SMA
SMA2
CSS
CSSN
Pentru managementul de calitate
Came Cancelli Automatici
este certificat ISO 9001:2000
iar pentru managementul de mediu
este certificat ISO 1400.
Produsele came sunt proiectate
si fabricate in totalitate

Semafor rosu-verde O 210 mm pentru trafic
Doua indicatoare luminoase “LIBER-OCUPAT”.
Senzor magnetic cu un singur canal pentru detectarea maselor metalice aflate in miscare.
Senzor magnetic cu doua canale pentru detectarea maselor metalice aflate in miscare.
Stativ din aluminiu pentru cheile de comutator sau pentru suport cheie.Inaltime 1m.
Stativ din aluminiu vopsit in negru de 1 m.

Date tehnice
Tipul

RBM21

PC40

TSP00

LT001

Clasa protectie

IP54

-

IP54

-

Tensiune alimentare (V)

230 A.C. 50/60 Hz

de la RBM21

de la RBM21

de la RBM21

Temperatura Functionare (°C)

-20 ÷ +55

-20 ÷ +55

-20 ÷ +55

-20 ÷ +55

320 x 240 x 145

117 x 75 x 25

70 x 70 x 70

90 x 28 x 27

Dimensiuni (mm)

Limite de folosinta
500
Soft utilizare

DA

Utilizare fara PC

DA

Tipul de conexiuni PC

RS232 - RS485

Distanta maxima dintre RMB21 si PC

5 m fara PC40
si 1000m cu PC40

Numarul maxim de senzori conectabili

2 intrari +2 iesiri

Iesiri relee pentru control automatizare

2 n.o. - n.c.

Conector pentru lumina si lumina interior

1 n.o. - n.c.

Card de memorie auxiliar

(partial)

(RS232)

(Rs485)
(sau 2 intrari/iesiri)

DA

(Memory roll)

Ecran de vizualizare on-board

DA

Conectori pentru serpentinele electrice

2

Senzor on-board

DA

(doar pentru cartele de proximitate)

Dimensiuni

488

700

RBM21

320

ACCESS CONTROL

120
145

240

RBM21

265

375

PSSRV

500

Multifunctional si usor de
utilizat , este solutia ideala
pentru control-acces.
Pana la 500 de utilizatori

180

PSINS
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Este construit special pentru
gestionarea traficului membrilor
unui club sportiv, pentru control
zonal, sau pentru parcari private
mici. RBM21 este solutia ideala
de control-acces pentru clientii
care doresc gestionarea accesului

RBM21

O instalatie standard
Un exemplu de aplicatie poate fi dat, fiind foarte solicitat,managementul
salilor de gimnastica poate beneficia de o varietate de servicii
folosind o singura cartela.

ACCES CONTROL

Cartela pentru
pentru sistemul
de control acces si
chei de proximitate

Sistemul este capabil sa gestioneze pana la 500 de utilizatori.
Este proiectat pentru a putea functiona cu cititoare de proximitate
sau magnetice sustinute de un soft corespunzator,care pot
functiona chiar daca nu sunt conectate permanent la PC

Capacitate pentru diverse aplicatii
intr-un produs simplu si multifunctional

Aceasta aplicatie necesita un sistem simplu de utilizat, potrivit pentru
un volum mare de membrii utilizatori si servicii.
RBM21 este solutia!

Soft special - gestioneaza functiunile
precum “intrarile deductibile”
.
de fapt, utilizatorii pot achizitiona un numar
de “credite” pe cartela ce pot fi citite de
catre senzori.Fiecare senzor transmite apoi
creditul deductibil catre panoul de comanda.

Cititorul de proximitate TSP00
Este unealta ideala pentru selectarea
personalului.
Cartela,prctica si robusta,este
rezistenta razelor solare si campului
magnetic.

Poate functiona fara ajutorul PC-ului
prin intermediul unui senzor “on-board”
care poate citi cartela magnetica.

Softul
Softul caracteristic utilizeaza o interfata simplu de utilizat care ruleaza in
in sistemul windows OS si nu necesita echipament special.
Poate fi configurat in acord cu cerintele sistemului si poate activa memorarea
si stoca parametrii de utilizare ale fiecarui utilizator.
De asemenea poate activa modul de acces deductibil al creditului care
poate regla costul pe fiecare senzor.De asemenea comanda de deschidere
a barierei poate pleca direct de la PC daca se cere.

Functiunile
Acces platit anticipat
Utilizatorului i se deduce creditul de pe card la fiecare utilizare. Creditele sunt atribuite la momentul
la care cartela se inregistreaza in sistem si fiecere senzor poate fi asociat cu un numar diferit de
credite.
> Timpul de stationare platit anticipat
Utilizatorului i se deduce creditul de pe cartela in functie de timpul de stationare.
Cititorul magnetic LT 001

> Deblocarea cardului
De fiecare data cand sistemul blocheaza cartela

Este o alternativa practica si functionala
si un castig mai mare atunci cand se
utilizeaza mai multe cartele

> Utilizator nou
Oricand poate fi adaugat in sistem un utilizator nou.
> Acelasi utilizator
Cartela nu poate fi utilizata de catre mai multe persoane in acelasi timp.

.

> Timerul
Dupa ce s-a efectuat accesul cartela va fi blocata pentru a nu se putea modifica timpul de stationare.
La iesire cartela se va debloca.
Se conecteaza la PC pe o distanta
de pana la 1000 m
printr-o
interfata speciala PC40.
Conectarea a doua automatizari
care sunt legate direct la sistem sau
sau daca este cazul, la PC
PSSRV-PSINS pentru iluminarea
traficului si indicatoare luminoase
Sunt instrumentele indispensabile
pentru gestionarea lotului parcarii
private.Ofera informatii despre utilizator
si disponibilitatea de spatiu.

Conectarea senzorilor TSP00 sau LT001
Apar doua intrari si doua iesiri sau, daca se
prefera doua iesiri/intrari.

Functioneaza de asemenea cu cheie de
proximitate PCT si senzori TAG care pot
functiona impreuna cu transmitatoarele Atomo
si TOP.

Sala de sport

Parcare privata

Acces restrictionat

