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Parametry techniczne  
Maksymalny zasięg nie dotyczy (połączenie bezpośrednie z

czytnikiem)
Tryb pracy Odczyt i zapis (przez interfejs RS-232)
Częstotliwość pracy nie dotyczy (konfiguracja poprzez RS-232)
Kompatybilność Seria 7AH
Interfejs RS-232, z przejściówką na USB 2.0
Stopień ochrony IP32
Zasilanie 5V DC dla interfejsu RS-232 (z USB)
Temperatura pracy 0 .. 40 °C
Wilgotność pracy 0 ~ 95% bez kondensacji
Złącze danych Wtyczka USB A, przewód 0,5m

Oprogramowanie PC pozwalające skonfigurować sposób pracy czytników Idesco z serii 7AH. Wygodne oprogramowanie pozwalające
dostosowywać sposób pracy czytników z serii 7AH do potrzeb instalacji. Oprogramowanie korzysta z wbudowanego w czytniki 7AH
interfejsu RS-232, za pomocą którego wysyła do niego komendy sterujące.

Za pomocą oprogramowania można zmienić wszystkie istotne parametry robocze czytników z serii 7AH:
- przełączyć wyjście danych pomiędzy trybami Wiegand i ABA Track II (Clock&Data),
- zmieniać długość strumienia danych na wyjściu (tylko dla kart EM/Unique*),
- wyłączać osobno obsługę EM/Unique lub HID Prox, 
- regulować parametry czasowe modulacji na wyjściu Wiegand i Clock&Data,
- zmieniać sposób pracy brzęczyka i diod LED,
- regulować czas pomiędzy kolejnymi odczytami karty znajdującej się stale w zasięgu czytnika,
- zmieniać sposób wykorzystania pomocniczego wejścia i wyjścia sterującego,
- zmieniać sposób działania klawiatury (podświetlenie, buforowanie, długość słów).
     * dla kart HID Prox długość wyjścia jest uzależniona wyłącznie od formatu karty.

W zestawie z oprogramowaniem otrzymujemy także sprawdzony interfejs RS-232/USB, zasilacz 12V DC oraz puszkę połączeniową,
pozwalającą na pewne podłączenie zasilania do czytnika i stabilne podłączenie wejść RS-232 czytnika z interfejsem RS/USB.

 

Idesco 7AH - D01P0000B 

Konfigurator czytników Idesco 7AH, zestaw oprogramowanie + interfejs RS/USB i zasilacz


