
Az ANVIZ M5 egy kompakt beléptető eszköz, amely a legtöbb ajtótokra felszerelhető. 
A vandálbiztos fém ház IP65 védettséggel egyaránt használhatóvá teszi kül- és beltéri
alkalmazásokra. Az M5 támogatja a 125kHz proximity kártyákat is az ujjlenyomat azonosítás
mellett.

Szabványos Wiegand protokol kimenettel és TCP/IP interfésszel is ellátott készülék, amelyet 
kombinálva az ANVIZ SC01 táp- és vezérlővel egy önálló működésű beléptetőhöz jutunk, vagy 
integrálva az ANVIZ SAC844 vezérlőhöz (illetve más professzionális beléptetés vezérlőhöz) nagy 
méretű hálozatok kialakítására is lehetőséget nyújt.
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Kültéri Ujjlenyomat & Kártya  
Olvasó/Vezérlő

M5

Vandálbiztos fém ház, IK10

Ujjlenyomat olvasás

125 kHz (EM) Rf kártya olvasás

IP65 védettség
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Alkalmazás

Méretek

Elölnézet Oldalnézet

1.36in.
(34.5mm)

4.88in.(124mm)

1.97in. (50mm)

TulajdonságokElőnyök

Specifikáció
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• Keskeny és elegáns dizájn

• Vandálbiztos fém ház, IP65 (por- és vízálló) védettség 

• Kártya olvasási távolság:

• 

•

•

•

• Tamper riasztás kimenet

Megnevezés 

Típus

Ujjlenyomat érzékelő

RFID Kártya olvasó

Felhasználók száma (max)

Ujjlenyomatok száma (max)

Kártyák száma (max)

Napló bejegyzés (max)

Azonosítás sebessége

Kártya olvasási távolság

Azonosítási módok

Hálózati csatlakozás

Wiegand protokol

Felhasználói interfész

Működési feszültség

Áramfelvétel

Működési hőmérséklet

Méret (Szé x Ma x Mé)

Tartozék

Leírás, érték

M5

500 dpi optikai érzékelő

EM(125KHz)

2 000

2 000

2 000

100 000

< 1 mp (1:N)

20 - 80 mm (0.8 - 3.1 in.)

Ujjlenyomat/kártya

TCP/IP

Wiegand 26 bit

Többszínű LED-ek és zümmer

DC 12V

150mA

-20°C - +60°C

50 x 124 x 34.5 mm 19.7 x 48.8 x 13.6 in.)

SC011(vezérlő)

Struktúrált felhasználó kezelés 
(Egy ID-hez egy kártya és 2 ujjlenyomat tartozik) 

Egylépéses adat törlés 
Csak húzza le a mester kártyát, ha minden adatot törölni akar.

Könnyű telepítés

Magas adaptálhatóság

Költséghatékony megoldás kis projekteknél

M5

Ajtó-
nyitás
érzékelő

Sík-
mágnes

AP123(Tápegység)

SC011

Wiegand TCP/IP

Nyitó (KI) 
nyomógomb

SAC844

M5

U-Bio

PC

M5

M5

U
SB

Önálló működésű beléptető rendszer

Hálózati működésű beléptető rendszer

2014 © Anviz Global. Minden jog fenntartva. A termék folyamatos fejlesztése miatt a specifikáció és megjelenés minden értesítés nélkül változhat.

Nyitó (KI) 
nyomógomb

Nyitó (KI) 
nyomógomb

Nyitó (KI) 
nyomógomb

20 - 80 mm (0.8 - 3.1 in.)

A BioNANO algoritmus biztosítja az 1 mp-en belüli, gyors azonosítást

LED és zümmer (bip) visszajelzések

Többféle ellenőrzési mód garantálja a rugalmasságot és a biztonságot

Többféle kommunikációs lehetőség: TCP/IP, Wiegand 26/34 biztosítja 
a könnyü telepítést és integrálást más rendszerekhez
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(

fog megjelenni a rendszerben. Ez a funkció egyszerűbb áttekinthetőséget nyújt
Akár a kártyát húzta le vagy ujjlenyomatot használt, csak az ÖN azonosítója (ID)

a kezelő részére a ki- és belépések feldolgozásakor.

 és bővítés költségeit.
más gyártótól származó vezérlővel, amely érezhetően csökkenti a rendszer frissítés
A standard Wiegand intefésznek köszönhetően az M5 kompatibilis szinte minden

telepíthető kül- és beltéren egyaránt, ilyen módon is megfelelve akár még a   
A vandálbiztos fém háznak és az IP65 védettségnek köszönhetően az M5 bárhova

Az SC011 vezérlővel való tökéletes összeköttetés lehetővé teszi önálló
terminálként való alkalmazását a kisebb beléptető alkalmazásoknál.

legkényesebb felhasználói igényeknek.

Intelligens Biztonság


