


Γενικά 

ύστημα ελέγχου πρόσβασης με τεχνολογία F  για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αποτελείται από δύο 
( ) βασικά στοιχεία, ένα για την ανάγνωση των στοιχείων της κάρτας χρήστη και ένα για την ασφάλιση/
απασφάλιση της πόρτας του χώρου. Το τοιχείο Ελέγχου ύρας τοποθετείται στο εσωτερικό του χώρου σε ράγα 

 (π.χ. ηλεκτρολογικός πίνακας), τροφοδοτεί το τοιχείο Ανάγνωσης Κάρτας με   και το ηλεκτρικό κυπρί με 
  και για έως  A, αλλά μόνο εάν δεχτεί σήμα από το τοιχείο Ανάγνωσης Κάρτας. Το τοιχείο 

Ανάγνωσης Κάρτας τοποθετείται σε τοίχο εξωτερικά του χώρου σε τετράγωνο χωνευτό ή εξωτερικό κουτί, διαθέτει 
ενσωματωμένη μπαταρία για την ασφαλή λειτουργία του ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ενώ μπορεί 
λειτουργήσει με κάρτες Mi are,  και ΤΜ, σε αυτόνομη ή εποπτευόμενη λειτουργία, χωρίς και με χρήση 
λογισμικού διαχείρισης σε / , αντίστοιχα. Το σύστημα μπορεί να αποθηκεύσει στην εσωτερική του μνήμη τις 
τελευταίες  καταχωρίσεις κάρτας με όλα τα χρονολογικά στοιχεία των συμβάντων και τα στοιχεία χρήστη και 
κάρτας, ενώ με τη χρήση του λογισμικού διαχείρισης τα στοιχεία αυτά μπορούν να προβληθούν εντός του 
λογισμικού ή να εξαχθούν σε μορφή . ls ή .pd  για περαιτέρω επεξεργασία.  Το σύστημα προσφέρεται με 
τροφοδοτικό πίνακα  A στα  ,  μεγέθους ενός ( ) στοιχείου ράγας  και ηλεκτρικού κυπριού  , 

 A, αναλόγως των αναγκών της εγκατάστασης.

Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος T-TRBX 
ύστημα Ελέγχου ρόσβασης μέσω F

ελί   ό 

OnarTech
    Τηλ. : 2310 797290 

URL : www.  | e-mail : info@onartech.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με 
τις δραστηριότητες και τα προϊόντα μας 
είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Σελίδα 1 από 2

OnarTech
Βι.Πε.Θ. Ο.Κ. 36 Β

57022 Σίνδος, Θεσ/νίκη

    Τηλ. : 2310 797290 | Φαξ : 2310 797294

URL : www.centurycontrol.gr | e-mail : info@onartefch.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με 
τις δραστηριότητες και τα προϊόντα μας 
είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.



Λειτουργίες  

Ασφαλής είσοδος μόνο με κάρτα
Το στοιχείο ελέγχου θύρας δίνει πρόσβαση στο χώρο (ηλεκτρικό κυπρί) μόνο όταν δεχτεί κωδικοποιημένο σήμα 
από το στοιχείο ανάγνωσης κάρτας. Έτσι, σε περίπτωση κακόβουλης  προσπάθειας πρόσβασης, ακόμη κι αν 
βραχυκυκλωθούν τα καλώδια επικοινωνίας των δύο στοιχείων, το κυπρί δεν θα ενεργοποιηθεί.

Λειτουργία Always-Open
O χρήστης, εισάγοντας κάρτα με ενεργοποιημένη τη λειτουργία αυτή (μόνο μέσω λογισμικού διαχείρισης), μπορεί 
να βάλει το σύστημα σε μία κατάσταση όπου μπορεί να εισέλθει στο δωμάτιο κάποιος χωρίς τη χρήση κάρτας, 
έως ότου να ξαναεισαχθεί η αρχική κάρτα. Χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους που αναμένεται είσοδος 
χρηστών μη-εισιγμένων στο σύστημα, όπως σε αίθουσες εκδηλώσεων σε περίπτωση συνέλευσης/συνεδρίασης 
και χορηγείται στον υπεύθυνο χώρου ή εκδήλωσης.

Κάρτα Guest: Με την έκδοση της συγκεκριμένης κάρτας, ο χρήστης έχει πρόσβαση στο δωμάτιο εντός των 
προκαθορισμένων από την κράτησή του στη reception, χρονικών και ημερολογιακών ορίων. Εκδίδεται για τους 
πελάτες του ξενοδοχείου.

Κάρτα Master: Με την έκδοση της συγκεκριμένης κάρτας, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλα τα δωμάτια χωρίς 
χρονικούς και ημερολογιακούς περιορισμούς, συνολικά σε όλους τους χώρους ενός ξενοδοχείου. Χορηγείται στο 
διαχειριστή και τον υπεύθυνο ασφαλείας του ξενοδοχείου.

Κάρτα Floor: Με την έκδοση της συγκεκριμένης κάρτας, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλους τους χώρους 
(δωμάτια, κοινόχρηστοι/υπηρεσιακοί χώροι) του συγκεκριμένου ορόφου. Χορηγείται στο προσωπικό 
καθαριότητας και συντήρησης.

Κάρτα Building: Με την έκδοση της συγκεκριμένης κάρτας, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλους τους χώρους 
(δωμάτια, κοινόχρηστοι/υπηρεσιακοί χώροι) του συγκεκριμένου κτηρίου. Χορηγείται στον υπεύθυνο 
κτηρίου.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

τοιχείο ν ν ς ρτ ς 
οντ λο OT-RDR 

Το ο τ  Τετράγωνο χωνευτό ή εξωτερικό κουτί 
Π ροχ  ε τος  VDC (σταθερή τροφοδοσία από το τοιχείο Ελέγχου ύρας ή εσωτερική 

μπαταρία) 
ικοιν νί  ,  MHz 
ο τ ρι ό ενοι τ οι κ ρτ ς Mi are, , TM 

λει  λι ο    
ν κες λειτο ρ ί ς  -  οC θερμοκρασία, %    σχετική υγρασία 

τ τικ  τ ν λ    μA 
ε  ειτο ρ ί ς    mA (αναλόγως κυπριού έως και  mA) 

ε ος ν ς  καταχωρήσεις (εισαγωγή κάρτας) με στοιχεία ώρας / ημερομηνίας / 
 κάρτας / τύπου κάρτας /  δωματίου. 

Πρό ρ  Δι χείρι ς OT-HN-SW Εγκαθίσταται σε όλες τις εκδόσεις  ή  bit των Windows XP 
και μετά. εν απαιτείται χρήση εξωτερικού προγράμματος διαχείρισης 
βάσης δεδομένων. 

τοιχείο λ χο  ρ ς 
οντ λο OT-CTL 

Το ο τ  ράγα DIN, ένα ( ) στοιχείο ,  mm] 
Π ροχ  ε τος  VDC (από το τροφοδοτικό) 

ικοιν νί  Proprietary  - wire OT 
ο οι τρο ο ο ί ς  VDC έως  mA για το ηλεκτρικό κυπρί,  VDC για το τοιχείο 

Ανάγνωσης Κάρτας με χρονικό περιορισμό για  sec 
ν κες λειτο ρ ί ς  - 55 οC θερμοκρασία, %  85 % σχετική υγρασία 
τ ν λ  < ,  VA (χωρίς τη τροφοδοσία ηλεκτρικού κυπριού) 

λεκτρικό κ ρί 
οντ λο OT-EL 

Το ο τ  κάσωμα πόρτας 
Π ροχ  ε τος  VDC (από το τοιχείο Ελέγχου ύρας) 

ε  ειτο ρ ί ς  -  mA αναλόγως μοντέλου 
ν κες λειτο ρ ί ς  - 55 οC θερμοκρασία, %  8  % σχετική υγρασία 

Τρο ο οτικό τ τος 
οντ λο OT-L-  

Το ο τ  ράγα DIN, ένα ( ) στοιχείο ,  mm] 
ε  ι ό ο   -  VAC /  -  Hz 
ε  ό ο    /  mA 
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