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Parametry techniczne  
Maksymalny zasięg 6cm
Tryb pracy Odczyt
Częstotliwość pracy 125kHz
Kompatybilność HID Prox / EM 4102 (Unique)
Interfejs Fast Ethernet
Wskaźniki 2 diody LED, brzęczyk
Przykłady kompatybilnych kart HID 1326, HID 1386, EMC-1, EMC-4, YX0-002,

KT-STD-2
Stopień ochrony IP54
Maksymalna odległość między
czytnikami

100m, możliwe stosowanie repeaterów
Ethernet

Zasilanie 12V DC ±15%
Pobór prądu 2A typowo, do 3A maksymalnie (zasilanie 12V

DC)
Temperatura pracy -40 .. 60 °C
Wilgotność pracy 10 .. 95% względna (bez kondensacji)
Wymiary 107 x 130 x 28 mm (szer. x wys. x głęb.)
Kolor Czarny / srebrny
Złącze danych Złącze 8 PIN / RJ-45 (przy zastosowaniu

2N-916020)

2N Access Unit 916009 - czytnik kart KD 125kHz w technologii IP. Po wgraniu licencji 2N-91379041 dostępne także funkcjonalności
rejestracji czasu pracy (RCP). Urządzenie ma domyślnie wgrane licencje 2N-9137907 (poszerzona integracja) oraz 2N-9137908
(poszerzone funkcje bezpieczeństwa).

Urządzenie jest spokrewnione z rodziną wideodomofonów 2N Helios IP Verso i podobnie jak one ma charakter modularny. Aby uzyskać
kompletne urządzenie (drugie zdjęcie), gotowe do instalacji i konfiguracji, należy zakupić kilka osobnych modułów, łączących się w
całość. Daje to ogromne możliwości dopasowania produktu do potrzeb instalacji i użytkownika. W skład systemu wchodzą moduły
czytników (13,56MHz lub 125kHz), moduły klawiaturowe, obudowy natynkowe lub podtynkowe. Urządzenia są zdolne do dwustronnej
kontroli drzwi, dzięki możliwości współpracy z modułami czytników systemu Helios IP Verso, jako czytnikami instalowanymi po
zewnętrznej stronie przejścia.

2N-916009 to płytka PCB (pierwsze zdjęcie) zawierająca w sobie czytnik LF, kontroler przejścia (przekaźniki sterujące do
elektrozaczepów, wejścia do nadzoru stanu drzwi za pomocą czujek magnetycznych), elegancką zaślepkę oraz szynę komunikacyjną do
łączności z modułami czytnikowymi Helios IP Verso (do realizacji dwustronnej kontroli drzwi). Opcjonalnie, jako drugi czytnik można
zastosować dowolny czytnik Wiegand - wymagane jest wówczas użycie modułu wejścia Wiegand z systemu Helios IP Verso. W
najbardziej podstawowej wersji, urządzenie zajmuje jeden moduł Verso (jak na drugim zdjęciu). W przypadku użycia klawiatury lub
opcjonalnych modułów rozszerzających (Wiegand, dodatkowe wejścia/wyjścia) konieczne będzie zwiększenie wykorzystywanej obudowy
do wersji dwu- lub trzymodułowej.
Czytniki Helios IP Verso stosowane wraz z 2N Access Unit przy dwustronnej kontroli przejścia, także wymagają dobrania im osobnych
obudów, stosownie do warunków montażowych (natynkowa/podtynkowa). Dla współpracy z Access Unit 916009 zalecany jest moduł
czytnikowy Verso 2N-9155032 (obsługa HID Prox oraz EM/Unique).

Zachęcamy do skorzystania z konfiguratora (oparty o MS Excel) dla systemów 2N Helios IP, dostępnego do pobrania w
zakładce "Dokumentacja"! Pozwala on na dobór elementów tworzących pojedynczy panel domofonowy lub KD z systemu 2N Helios IP
wg. wskazanych wymagań.

2N Telecommunications 2N-916009
2N Access Unit - jednostka podstawowa, czytnik kart KD 125kHz


