Proteção e Segurança para sua empresa

PD300

PD300 INOX

www.telematica.com.br

Solidez, modernidade e segurança para qualquer ambiente.
A catraca pedestal PD300 foi criada com alta tecnologia, design moderno e robusto para o controle de acesso de usuários,
proporcionando maior segurança e proteção. Sendo extremamente prático de instalar e configurar.
Possui dimensões reduzidas para otimizar a utilização de espaços.
CARACTERÍSTICAS

• Controladora integrada ao gabinete
• Bloqueio para contagem de acesso;
• Modo online ou offline;
• Sistema anti - dupla; antipassback
• Acionamento e travamento por solenides
• Pictograma de entrada , saída e laterais;
• Homologado com a plataforma de gestão Suricato;
• Mecanismo por mola e amortecedor para evitar
contra golpe aumentando a via útil
• Controle de pictogramas,solenoidies , giros etc..
• Gabinete com dimensoes aproximadas
• L = 240mm A= 1055 mm P = 670mm
• Angulo 88mm VP = 400mm

• Bidirecional com orientação em
pictogramas tricolores luminoso de alto brilho
• Gabinete com cantos arrendondados sem parafusos
externos, em aço inox AISI 304/316L ou aço carbono
pintado com pintura eletrostática;
• Contador eletronico,
• Controladora com bateria de lithium (vida útil de 7
anos) totalmente independente do circuito eletrônico;
• 3 Hastes em aço inox (braço que cai) facilita a
evacuação em caso de emergência;

INTEGRAÇÃO

Pronto para integrar com qualquer tipo de solução através do middleware Conex.
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DESCRIÇÃO

PD300

Pictogramas de acesso válido, acesso bloqueado e de orientação de
fluxo de acesso

Sim

Cofre para a coleta de cartões

Sim

Bateria 12V-7Ah para funcionamento em caso de queda de energia
com autonomia de até 4 horas

Sim

Ethernet

10/100mbps

Teclado / Display e Buzzer

Sim

40.000 eventos

Sim

Mémória

EPROM E FLASH

Quantidade de usuário (multiformato cartões)

70.000

Software de operação Online e / Off line

Sim

Web Server protegido por senha

Sim

RTC / Relógio geral incorporado

Sim

Fonte (com bateria de backup)

2A em 12VCC (bateria integrada)

Código de Barras / Smart / Biometria

Sim

Proximidade (frequeência 13,56 MHz e 125 kHz)
Compatível: 125 KHz - card e HID Proximity Card (13.56MHz
NXP Mifare e suas diversas classificações

Sim

Compatível com: Wiegand 26,34,42 bits (customizável)

Sim

Distância paraw Leitura

2 a 6 cm

Proteção

IK10 e IP66

Dimensões

105 x 49 x 21mm

CONTADOR /SENSOR

Eletromecânico/Indutivo controle de giro

Sim

PESO APROXIMADO

Peso (Kg)

40

VCA

110/220

ALIMENTAÇÃO
PROTEÇÃO
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO
CICLOS (MCBF)
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IP40

Sim

0°C A 55°C

Sim

Maior que 1 milhão

Sim
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