Beléptető rendszer
max. 500 fő egyszerű
kezelésére

RBM21

B E L É P T E TŐ R E N D S Z E R
Sokoldalú, könnyen kezelhető
komplett rendszer amely
ideális megoldást nyújt
max. 500 felhasználó ellenőrzésére
Kifejezetten a bérlet-rendszer irányítására
és kezelésére lett tervezve tornatermekbe,
sport létesítményekbe és egyéb kontrollálni
kívánt területre vagy kisebb parkolókba.
Az RBM21 ideális megoldás az ügyfélforgalom
irányítására.

RBM21

Beléptető rendszer

Kártyás beléptető
rendszer

A rendszer max.500 felhasználó irányítására és ellenőrzésére alkalmas.
A PROXIMITY vagy MÁGNESKÁRTYA olvasókhoz szoftverrel,
de nem igényel folyamatos kapcsolatot a számítógéppel.

Többféle alkalmazási mód,
egy egyszerűen használható
és különösen sokoldalú készülékkel

A TSP00 proximity kártyaolvasó ideális
eszköze a beléptetésnek. A kártya praktikus
és erős, a napsugárzástól és a mágneses
terektől védett.

Speciális szoftver - irányított funkciókhoz
mint pl. a belépés-letiltás. A felhasználók
krediteket vásárolhatnak a kártyájukra. A kártyaleolvasók átvezetik a krediteket a kontroll
egységbe.

It
works
without
PC
through
PC
nélkül issensor
működtethető,
an kapcsolat
“on-board”
into a which
rendszerbe
táplált kártyákkal
card is inserted.

Az LT 001 mágneskártya-olvasó praktikus,
funkcionális alternatíva amely költséghatékony megoldást kínál nagyszámú
kártyafelhasználó esetén.

It connects to PC from up
PC
méteres
távolságig,a
to csatlakozás
1000m 1000
away
through
PC40-es
külső
interface
javasolt
dedicated
PC40
interface.
Közvetlenűl a rendszerhez két automatika vagy ha szükséges számítógép is
csatlakoztatható.
A PSSRV - PSINS forgalomirányító
jelzőlámpák és a figyelmeztető jelzések
alapvető eszközei a parkoló forgalmának
irányítására, a felhasználók informálására és
a parkolás lehetőségének kijelzésére.

Csatlakoztatható 4 TSP00 vagy LT001 kártyaolvasó (külön is) - bekötés lehetséges két kimenet
és bemenet vagy két kimenet/bemeneti pontokon.

Működtethető a praktikus PCT proximity kulcstartóval és az ATOMO és TOP távkapcsolók házába
szerelhető TAG proximity chippel.

Telepítési útmutató
Egy alkalmazási példa, nagy átmenőforgalom bonyolítására
gimnáziumok vagy sportlétesítmények ügyfélforgalmának kezelésére,
ahol az ügyfeleknek egyetlen kártyával különböző szolgáltatások
igénybevételére van lehetősége.

Ez az alkalmazás nagy taglétszámú és különböző szolgáltatásokat kínáló
rendszer egyszerű kezelésére szolgál.
Megoldás az RBM21!

A szofter
Az ajánlott szofver jól áttekinthető, könnyen kezelhető, Windows OS programmal fut
és nem igényli speciális kiegészítők telepítését.
A rendszer elvárásaival összhangban konfigurálható, és lehetővé teszi a kártyák
paramétereinek memorizálását. Ezenfelül lehetőség van a kreditek számának csökkentésére
és minden egyes kártyaleolvasóhoz különböző értékek rendelhetők.
A nyitás közvetlenűl a számítógépről is vezérelhető.

A funkciók
> Előre fizetett belépés.
A felhasználó minden egyes belépésekor csökkenti a kreditek számát. A kreditek számát
a rendszer kijelzi amint a kártya bekerül a rendszerbe, minden kártyaolvasóhoz más érték tartozhat.
> Időkorlátos előre fizetés
A krediteket a bent eltöltött idő függvényében vonja le a rendszer.
> Kártya letiltás
Kártya letiltására bármikor lehetőség van.
> Új felhasználók.
A kártyák új ügyfelek részére bármikor kiadhatók.
> Visszalépés-gátlás.
Ezzel elkerülhető, hogy többen használják a kártyát egyszerre (ugyanazzal a kártyával nem lehet kétszer
egymás után belépni, anélkül, hogy egyszer kilépett volna).
> Időkorlátos visszalépés-gátlás.
Ez a funkció a beállított ideig blokkolja a kártya használatát belépést követően.
A kártya egyszeri kilépést tesz lehetővé.

Sportlétesítmények

Privát parkolók

Kontrollálni kívánt területek

Modellek
Vezérlő egység
RBM21
PC40

Vezérlő egység proximity és mágnes kártya érzékelőkhöz
Külső interface rádiós PC kapcsolathoz (1000 m-es távolságig)

Vezérlés kiegészítők és proximity belépőkártyák

PRODUCTS

TSP00
TST01
TST04
PCT
TAG

Kártyaolvasó proximitykártyához
ISO 7810 - 7813 formátumú proximity kártya
Újraírható proximitykártya, ISO 7810 - 7813 formátumú
Proximity kulcstartó
Proximity chip, a CAME TOP és ATOMO típusú távkapcsolók házaiba szerelhetők

Vezérlés kiegészítők és mágneskártyák
LT001
TST02
LTT

Kártyaolvasó mágneskártyákhoz
ISO 7810 - 7813 formátumú mágneskártya
Konzol kártyaolvasóhoz

Érzékelő és figyelmeztető kiegészítők
PSSRV
PSINS
SMA
SMA2

Piros-zöld forgalomirányító jelzőlámpa Ø 210 mm
Két-oldalas “MEGTELT-SZABAD” jelzőtábla fali konzolokkal
Egycsatornás mágneses hurokérzékelő
Kétcsatornás mágneses hurokérzékelő

Műszaki adatok:
ISO 9001:2000 tanúsított
minőségügyi rendszer és ISO 14001
környezetvédelmi tanúsítvány

Típus

RBM21

PC40

TSP00

Védelmi szint

IP54

-

IP54

-

Tápfeszültség

230V A.C.(50/60 Hz)

24V D.C.(by RBM21)

24V D.C.(by RBM21)

5V D.C.(by RBM21)

320x240x145

117x75x25

70x70x70

90x28x27

Működési hőmérséklet

LT001

-20°C ÷ +55°C

Méretek (mm)

Használati korlátok:
A felhasználók száma max.:

500

Software ajánlott:

IGEN

Használat pc nélkül:

IGEN (részben)

Pc kapcsolat típusa:

RS232 - RS485

Max. távolság az RMB21 és a pc között:

5m PC40 nélkül (RS232),
és 1000m PC40-el (RS485)

A beköthető érzékelők száma:

2 bemenet + 2 kimenet

Relé kimenet automata kontrollhoz:

2 normál állapotban zárt - normál állapotban nyitott

(vagy két ki- és bemenet)

Kapcsolat forgalomirányító jelzőlámpához:

1 normál állapoban zárt - normál állapotban nyitott

Kiegészítő memória kártya (memória lehívására):

IGEN

Figyelmeztető kijelző:

IGEN

Csatlakozások elektromos zárhoz:

2

Kártyaolvasó:

IGEN (csak proximity kártyákhoz)

320

488

700

Méretek:

120
145

240

RBM21

265

375

PSSRV

500

180

PSINS
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www.kling.hu
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