ULTRA-SLIM Proximity Læser - PR 1000
PR 1000
Fremragende til inden og
udendørs brug.
Til alle vejrforhold.
Vandtæt og vandalsikker.

Beskrivelse
Art. Nr. 460101
Produkt

Den ultra-slim PR 1000, 1024 bruger, proximity læser
til anvendelse i simple installationer og meget
advancerede og krævende udformninger.

 Proximity læser - sort (kan bestilles som hvid)
(Leveres med 4 rustfrie stålskruer, plugs, diode og frontlabel)

Størrelse
 Læser: H x B x D = 130 x 50 x 8 mm.
 Montageplade (valgfri): 130 x 50 x 2 mm.
 Ramme (valgfri): 155 x 75 x 15 mm.

Strømforsyning & udgang






Spænding: 9-17V DC, (30 mA forbrug)
Udgang (gul ledning): 500 mA (åben kollektor)
Ekstern styrbar buzzer, rød & grøn LED
Ekstern styrbar UD tryk knap (REX)
Sabotagesløjfe

PR 1000 styres enten via transponder eller kort.
Master Transponder (MT) og Control Transponder
(CT) indlæses som første brugere på stedet. Med MT
programmeres og slettes. Alle brugerkort kan
slettes. Indstillinger etableres med CT og MT. Flexibilitet og brugervenlighed i en advanceret
udformning af hard- og software.
Fremstillet til den højeste standard med utallige indstillinger.
PR 1000 kan anvendes sammen med øvrige Conlan
produkter, låseenheder, strømforsyninger, relæer osv.

Operationsdata
 Operationstemperatur: -30°C til +80°C
 Luftfugtighed: 100%
 Rang: IP67

Kabel (forsynet)
 2,5 m, 8 leder.

Direkte montage på væg, med
ramme eller montageplade.

Kundetilpassede
frontlabels kan bestilles.

Tilbehør
 Montageplade: rustfrit stål.
 Ramme: antrasit grå, hvid eller sølv.
 Udskiftelig frontlabels.
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PR 1000 - TEKNISKE INFORMATIONER
Direkte forbindelse

Standard installation

Installation med valgfri montageplade
Den elektriske slutblik, som er vist i kredsløbsdiagrammet ovenover er kun til
illustrativ visning og er ikke med i PR 1000. Skal bestilles separat.

Indirekte forbindelse

Installation med valgfri ramme

Låseenhed, supplerende relæ samt ekstra diode, der er vist i kredsløbsdiagrammet ovenover er kun til illustrativ visning og er ikke med i PR 1000.
Skal bestilles separat.

