ASSA PCI15
Inläsningsläsare för Mifarekort

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

PCI 15 är en kompaktläsare för inläsning av Mifare kort.
Både sektor- och serienummerkodade kort kan läsas in till
passersystemen ARX, RX WB och RiTA.

Vid inläsning av Mifare sektorkodade kort programmeras
PCI 15 med ett kundunikt Setup-kort som anger vilka unika
kryptonycklar som tillhör aktuell anläggning.

PCI 15 är en bordsläsare som även kan användas för att lägga
in eller ändra personliga PIN-koder utan att behöva göra det
från en systemoperatörs tangentbord.

Enheten ansluts enkelt till datorns RS 232 port eller USB-port
via adapter.

PCI 15 har tydliga och upplysta symboler för enkelt handhavande vid inläsning av kort och hantering av personliga
PIN-koder.
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Kortläsare i drift/redo
Läst kort grön/röd ”gubbe”
PIN-kod
Spärrad för användning
Ogiltigt kort
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Matningsspänning:		
12-24 V AC/DC
Egen strömsförbrukning:
100 mA
Vikt:			0,5 kg
Temperaturområde läsare:
-20˚C till +70˚C
Inbyggt RS232-interface:
Direktansluts till PC

Material
• PC plast med svart dekal
• Halon/Halogenfri
• PBB- samt PBDE-fria kretskort
• Rostfria tryckknappar

Övrigt
• Matning och kommunikation i samma kabel, en kabel
mellan PCI15 och PC-klienten
• Låsbar kapsling
• Gjuten bottenplatta
Artikelnummer
• PCI15
S556 553 085
• PCI15
S556 553 000
		

RS232-anslutning
USB-anslutning

CE-kontrollerad och godkänd

Artnr 702566
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M2081.1406

Indikeringar

We reserve the right to correct any printing errors and update the information after printing.
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