Toegangscontrolesystemen

OmniProx™
Proximitykaartlezer
De OmniProx™ kaartlezers van Honeywell Access Systems
vertegenwoordigen een complete productlijn van 125 kHz HIDcompatibele proximitylezers die zeer goede en consistente prestaties
leveren in een kleine behuizing. Deze producten hebben een attractief
ontwerp in aantrekkelijke kleuren, zodat ze in elke omgeving passen.
Alle OmniProx™ lezers (behalve de OP90) worden geleverd met
drie behuizingen: zwart, donkergrijs en ivoor. Ze zijn gemaakt van
policarbonaat en zijn geschikt voor zowel binnen- als buitenmontage.
In het assortiment OmniProx™ lezers worden unieke functionaliteiten
gecombineerd met geavanceerde engineering en topdesign voor
zeer verschillende toepassingen op het gebied van elektronische
toegangscontrole. OmniProx™ lezers bieden fantastische
betrouwbaarheid en een stabiel leesbereik. Met de bijgeleverde
montagemal is een snelle en foutloze montage zeer eenvoudig.
De OmniProx™ kaartlezers zijn beveiligd tegen sabotage door middel van
optische sabotagebescherming en beveiligingsschroeven waardoor de
lezer niet door onbevoegden gedemonteerd kan worden.

EIGENSCHAPPEN
• Uitgebreide keuze in
modellen, geschikt
voor elke omgeving

• Optische
sabotageschakelaar
met externe uitgang

• Uitvoering voor
montage op deurstijl of
standaard inbouwdoos

• Verborgen
bevestigingsschroeven
tegen vandalisme

• ADA-compliant,
ingebouwde zoemer

• Behuizing is bestand
tegen extreme
weersomstandigheden

• Externe aansturing van
de optische
LED-indicatie en
sabotage

• Ondersteunt
Wiegand‑protocol
• Compatibel met
standaard HID™ en
EM Prox
• Elke lezer wordt
geleverd met speciaal
installatiegreedschap
voor een vandalisme
bestendige montage

• Zelfklevende
montagemal voor een
snellere en foutloze
installatie
• Drie
behuizingsontwerpen
bij de lerzermodellen:
OP10, OP30, OP40 en
OP45: Zwart, antraciet
en ivoor

• Garantie: Beperkt
levenslang
• Compatibel met
formaten 26-bit,
34-bit en Corporate
1000

OmniProx™

Proximitykaartlezer

S P E C I F I C AT I E S

OP10
MINI-MULLION

OP30
MULLION

OP40
US GANG BOX

OP45
EURO GANG BOX

OP90
VANDAL RESISTANT

Omschrijving

Kleinste proximity lezer voor
montage op deurstijlen

Proximity lezer voor
montage op deurstijlen

Proximity lezer geschikt
voor montage op
inbouwdozen (VS)

Proximity lezer geschikt voor
montage op inbouwdozen

Vandalismebestendig in
metalen behuizing

Afmetingen

80 x 40 x 12,8 mm
(3,15"x 1,57"x 0,50")

145 x 43 x 20 mm
(5,71"x 1,69"x 0,79")

110 x 75 x 15 mm
(4,33"x 2,95"x 0,59")

88,9 x 88,9 x 15 mm
(3,5"x 3,5"x 0,595")

114 x 80 x 15 mm
(4,5"x 3,15"x 0,59")

Max. leesbereik1

6,4 cm (2,5")

8,3 cm (3,25")

Omgeving

5,1 cm (2")

Binnen/buiten bestand tegen extreme weersomstandigheden
Stand-by: 35 mA
Lezen: 50 mA

Stroomverbruik bij 5 V

Stand-by: 35 mA
Lezen: 100 mA

Spanningbereik bij gebruik

Stand-by: 50 mA
Lezen: 100 mA

5 - 16 VDC (werkt tot minimaal 4,25 VDC)

Voeding

Lineaire voeding aanbevolen

Interface naar controller

Maximale kabelafstand tot controller: 150 m (Wiegand)

Indicatoren

Ingebouwde zoemer, enkelvoudige drie kleuren LED (groen - geel - rood)

Anti-sabotage uitgang

Open collector, actieve uitgang laag, maximaal 16 mA

Vochtigheid

0 tot 90%

Bedrijfstemperatuur

-31º C tot 63º C

Kleur

Zwart, donkergrijs en ivoor (alle drie meegeleverd)

Keuringen

Verenigde Staten en Canada: FCC Part15B, Industry Canada RSS-210, UL294; Europa: CE

1. Daadwerkelijke leesafstand varieert afhankelijk van omgeving en nabijheid van metaal.

B E S T E L I N F O R M AT I E
OP10HONE

OmniProx™ HID-compatibele, kleinste lezer voor montage op deurstijl

OP30HONE

OmniProx™ HID-compatibele lezer voor deurstijl

OP40HONE

OmniProx™ HID-compatibele lezer geschikt voor montage op inbouwdoos (VS)

OP45HONE

OmniProx™ HID-compatibele lezer geschikt voor montage op inbouwdoos

OP90HONE

OmniProx™ HID-compatibele lezer, metalen behuizing

Voor meer informatie over Honeywell
wwww.honeywell.com/security/nl
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