PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
GOLEM III
•

Přístupový systém s kompletní správou přes PC nebo mobilní

•

Online i offline funkce s distribuovanou databází vstupních

•
•
•
•
•

telefon
oprávnění
Podporuje otevírání dveří mobilním telefonem (Android, iOS)
Funkce časových oken pro pokročilé udělování přístupových práv
Použití moderních a bezpečných technologií NFC a Bluetooth
Smart
Podpora městských a zaměstnaneckých karet
Vhodný pro objekty s vyšším počtem vchodů

Informace o produktu

Technické specifikace

GOLEM III je pokročilý přístupový systém vhodný pro instalaci

Kapacita oprávnění - uživatelé

900 uživatelů (možnost rozšíření)

v kancelářích, školách a větších bytových domech. Systém

Kapacita paměti – průchody

1000 záznamů (cyklicky
přepisované)

Identifikační média

NFC čipy standardu ISO 14443
(Mifare Classic, DESFire)
BT Smart tokeny (iBeacon apod.)
Mobilní zařízení s OS Android a
NFC/BT Smart,
nebo zařízení s iOS a BT Smart

Čtecí vzdálenost ID médií

NFC: 3,0 cm až 5,0 cm,
BT Smart: 5,0 cm až 10 m

Indikace čtečky

Vizuální (LED dioda), akustická

Stupeň krytí čtečky

IP65

Materiál krytu

Plast (ABS)

Barva čtečky

RAL9004 – černá

Rozměry čtečky (mm)

117 x 51 x 20

Výstup

2 přepínací kontakty relé

Napájení

12V stejnosměrně

Maximální spotřeba

200 mA (bez sepnutého zámku)

Stupeň krytí spínacího modulu

IP52

Rozměry spínacího modulu (mm)

119 x 80 x 41

Nedílné komponenty

Čtečka RSW.04 / RSW.04 - B,
spínací modul SMR.03

lze provozovat v online i offline módu, kdy se data ukládají do
vnitřní paměti. Komunikace se systémem probíhá variantně
po sériové sběrnici (RS485), lokální síti (TCP/IP), nebo
bezkontaktně pomocí technologie NFC. Veškeré přidělování
a odebírání přístupových práv, včetně evidence průchodů se
provádí pomocí přehledného SW, který je součástí dodávky.
GOLEM III umožňuje nastavit jednotlivá přístupová práva také
na základě data, času a dne v týdnu, kromě toho je možné
do systému zanést také státní svátky.
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