
ProRF
Terminal de controle de Acesso RFID    

O ProRF é um terminal de controle de acesso RFID com design elegante. Seu IP67 com proteção à água 
e poeira permite a instalação direta ao ar livre. Além disso, é ainda capaz de operar normalmente sob 
condições climáticas extremas em uma faixa de temperatura de -20 ° C  a 65 ° C.
Como um terminal avançado, o ProRF é equipado com 2 relés de bloqueio, controle de alarme, SRB 
para segurança aprimorada e entrada auxiliar de detecção de fumaça para ligação de segurança 
contra incêndio. Sua grande capacidade de armazenamento de até 100.000 usuários / cartões e 
600.000 transações é perfeitamente aplicável a empresas de grande porte.



Características

Especi�cações

Con�gurações Dimensões

· Terminal baseado em IP, suporta implantação independente ou de rede

· Design à prova d'água IP67, adequado para aplicações internas ou externas

· Temperatura de operação: -20 ° C ~ 65 ° C (-4 ° F ~ 149 ° F)

· Recursos de controle de acesso total

Capacidade
                 Usuários/Cartões: 60.000 (standard)

               100.000 (opcional)
Transações: 600.000

Comunicação
TCP / IP
RS232 / RS485
Wiegand Input / Output
Caixa de relé de segurança

Hardware
CPU de alta velocidade de 1.0GHz
Memória 64MB RAM / 128MB Flash
Leitor EM 125KHz / 13.56MHz MF (Opcional)
Indicador de bipe e LED

Funções Standard
Níveis de Acesso / Grupos / Feriados
Horário de horário de verão / horário de alarme

Informações adicionais
Temperatura de funcionamento
: -20 ° C ~ 65 ° C
  (-4 ° F ~ 14.9 ° F)
Dimensões: 131 * 80 * 20,6 mm

Energia
Operação: 12V DC

Compatibilidade
Leitor Wiegand escravo
ZKBioSecurity

Funções especiais
IP67

Interface de controle de acesso
Relé de bloqueio de saída
Saída de Alarme / Entrada Auxiliar
Botão de Saída / Sensor de Porta
Saída de Campainha

Alarm

Doorbell

Smoke
detector

PI/PCTkcoL

Exit Button

Door Sensor

Card Reader

(    : Funções exclusivas da linha Green Label) 
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