DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

WRR

Vlastnosti
dosah vysílače až 60 m
uživatelské nastavení dosahu
2 nebo 4 výstupy WIEGAND na
přijímači
identifikace na vjezdu i na výjezdu
jediným přijímačem
šifrování plovoucím kódem

WRR

WRT

Sestava přijímače WRR a vysílač WRT v podobě klíčenky slouží pro dálkovou bezdrátovou
identifikaci se zpracováním v návazném zařízení. Použití pro vjezdy na parkoviště, do garáží,
otvírání dveří na velkou vzdálenost apod. Každý vysílač je personifikovaný, tj. má jedinečné ID
podobně jako karta. Každé tlačítko vysílače může mít specifickou funkci pro otevření vjezdové
nebo výjezdové závory, otevření/zavření apod. Výstupem pro ovládání koncového zařízení je
spínací kontakt relé v řídící jednotce přístupového systému, kterou je třeba objednat samostatně
dle konkrétních požadavků.
Objednací kód

Popis

WRR-22-W

rádiový přijímač, 2x výstup WIEGAND 26, dosah max. 30 metrů

WRR-44-W

rádiový přijímač, 4x výstup WIEGAND 26, nastavitelný dosah 0,2 ÷ 60
metrů

WRT

rádiový ovladač (vysílač), 4 tlačítka, obsahuje také RFID čip kompatibilní
se čtečkou HID-Pyramid (nebo jiný dle požadavku)

Pro zpracování dat musí být použita jednotka s odpovídajícím počtem vstupů:
AL20 - lze využít 1 tlačítko s přijímačem WRR-22-W
AL40E - lze využít 2 tlačítka s přijímačem WRR-22-W
AL40E - lze využít 4 tlačítka s přijímačem WRR-44-W
docházkové terminály s provedením W lze využít 1 tlačítko

TECHNICKÉ ÚDAJE
WRR-22-W

WRR-44-W

Typ čtečky

bezkontaktní

bezkontaktní

Technologie

Bezdrátová / dlouhodosahová se
šifrováním

Bezdrátová / dlouhodosahová
se šifrováním

Pracovní frekvence

433 MHz

433 MHz

Napájecí napětí

12 VDC

12 VDC

Odběr (typ.)

80 mA

120 mA

Počet kanálů

2 (=dva samostatné výstupy
Wiegand)

4 (=čtyři samostatné výstupy
Wiegand)

Výstupní formát

Wiegand 26b

Wiegand 26b

Max. čtecí dosah

31 m (fixní)

61 m (nastavitelný)

LED dioda

3-barevná / 4-stavová

3-barevná / 4-stavová

Bzučák

ne

ano

Barva krytu

béžová ( černé čelo )

béžová ( černé čelo )

Krytí

IP 65

IP 65

Pracovní teplota

-40 - 65 °C

-40 - 65 °C

Použití v exteriéru
Rozměry –
v ýška, šířka, hloubka

ano

ano

84 x 84 x 47 mm

160 x 82 x 58 mm

WRT
bezdrátový vysílač +
bezkontaktní tag
Pyramid + bezdrát. ( Emmarin ,
Mifare za příplatek )

černá

-25 - 50 °C

58 x 13 x 5 mm

