Đnce Yapılı, Bağımsız PIN Access Kontrol Cihazı
AC-Q41S 500 Kullanıcılı, bağımsız, gelişmiş bir kontrol cihazıdır. PIN şifreli kullanımlar içindir. Metal tuş takımına ve sağlam
metal bir yapıya sahip olan cihaz yüksek kullanım yoğunluğuna sahip ortamlar için idealdir. Gelişmiş programlama seçeneklerine
sahip olan cihaz sahip olduğu sağlam ve dayanıklı yapısı itibariyle dış etkenlere karşı dayanıklıdır ve dış ortamlarda kullanıma
uygundur.

Genel Tanım
AC-Q41S Kontrol cihazı sahip olduğu kendisine özgü geniş
vede metal tuş takımı sayesinde kullanıcıya çok rahat bir
kullanım ortamı sağlamaktadır.
AC-Q41S göze hoş gelen ince ve zarif yapısı sayesinde
kurulum ve kullanım açısından son derece uygundur. Isıtıcısı
sayesinde her türlü hava şartlarında kullanılabilen cihaz sahip
olduğu esnek programlama yapısı sayesinde kullanıcı içinde
son derece basit bir kullanım ve yönetim kolaylığı sunmaktadır.
Ayrıca silinmeyen hafızası kullanıcı veritabanına, modlara ve
parametrelere koruma sağlar.

Ana Özellikler
•

500 kullanıcıya kadar PIN şifresi kullanımına uygun.

•

Son derece şık görünümlü pürüzsüz göze hoş gelen

•

(-20°C ye kadar).

tasarım.
•
•
•

Tuş takımının donmasını engelleyen harici ısıtıcı

8 dijite kadar PIN şifresi destekleme – 3 kez yanlış

•

Programlanabilir yardımcı giriş-çıkış, 2 Amp form C.

girildiğinde kendini kilitleme özelliği.

•

2 Amp form C kilit tetikleme rölesi (REX girişi için).

Özel PIN kodlarıyla seçilebilen 3 aşamalı güvenlik

•

Geniş seçenekli AC-DC güç girişi düşük voltajı.

seviyesi.

•

Kapı zili işlemleri için tuş özelliği (“ * “ tuşu).

Programlama ve işlemler için 2 ışıklı LED ve dahili
ses ünitesi.
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Đnce Yapılı, Bağımsız PIN Access Kontrol Cihazı
Ürün Özellikleri
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