U-Prox SL mini

U-Prox SmartLine
CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE NOWEJ GENERACJI

MALY UNIWERSALNY CZYTNIK ZBLIŻENIOWY

• identyﬁkacja użytkownika za pomocą smartfona
• technologie NFC i Bluetooth Low Energy (BLE)
• regulowany zakres działania BLE (0,1 - 15 m)
• odczytuje karty Mifare Plus SL1/SL3 oraz zwykły Mifare
• odczytuje identyﬁkatory 125 kHz od innych producentów
• konﬁguracja czytnika jest możliwa za pomocą smartfona
• działa w dowolnym systemie kontroli dostępu
• połączenie wygody i bezpieczeństwa
• łatwa i wygodna instalacja
• stopień ochrony IP65

Programowalny uniwersalny czytnik serii SmartLine (SL) dla odczytu
identyfikatorów mobilnych i bezdotykowych w połączeniu z aplikacją
U-Prox Mobile ID oraz identyfikatorami mobilnymi U-Prox BLE ID pozwała
na stosowanie smartfonów jako identyfikatorów użytkowników w każdym
systemie kontroli dostępu.

Łatwe podłączenie

U-Prox BLE ID

Integracja

NFC

Aplikacje mobilne

Personalny identyfikator cyfrowy U-Prox BLE ID jest przetwarzany i zapisywany w smartfonie użytkownika za pomocą aplikacji U-Prox Mobile ID.
Poprzez NFC lub BLE można go przesyłać między smartfonem a czytnikiem.

Zakres działania 2-5 cm. Zalecany dla dwukierunkowych punktów
dostępowych i bramek.

Czytnik można podłączyć do istniejących lub nowych systemów kontroli
dostępu – obsługuje interfejsy Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64
bitowe, Wiegand auto oraz TouchMemory.

W celu integracji z różnymi systemami mogą być używane protokoły
RS-232 lub RS PRO.
Zaszyfrowany protokół RS PRO zapewnia bezpieczne zarządzanie wszystkimi parametrami czytnika.

Darmowa aplikacja U-Prox Mobile ID służy do otrzymania, zapisywania i
przesyłania mobilnego identyfikatora U-Prox BLE ID między smartfonem a
czytnikiem.

BLE

Są obsługiwane trzy tryby działania:
• "Drzwi-Proximity" – zasięg odczytu wynosi 10-20 cm, aktywacja czytnika
odbywa się za pomocą wbudowanego czujnika obecności. Zalecany dla
dwukierunkowych punktów dostępowych i bramek;
• "Drzwi" – zasięg odczytu do 60 cm;
• "Bariera" – regulowany zasięg odczytu od 1 do 15 m.

Mifare® oraz Mifare®Plus

Działa z identyfikatorami ISO14443A, obsługuje tryby SL1 i SL3 dla
Mifare®Plus. Zakres odczytu - do 5 cm.
Odczyt identyfikatorów z numerem użytkownika zaszyfrowanych za
pomocą statycznego lub zróżnicowanego klucza szyfrowania.
Pięć profilów szyfrowania używanych jednocześnie.

Za pomocą darmowej aplikacji mobilnej U-Prox Config możesz łatwo i w
pełni skonfigurować czytnik - od ustawień wyświetlacza do trybów
szyfrowania.

Domyślnie czytnik jest wykonany bez zaprogramowanego hasła
technicznego pozwalającego na dostęp do trybu programowania. Aby
podłączyć się i ustawić lub zmienić hasło techniczne zamknij między sobą
przewody D0 (zielony) i D1 (biały) i po tym włącz zasilanie.
Kompletność

Identyfikatory 125 kHz

Obsługuje karty Em-Marine 125 kHz oraz karty innych producentów.

1. Czytnik – 1 szt.
2. Wkręt – 2 szt.
3. Kołek rozporowy – 2 szt.

4. Instrukcja.
5. Opakowanie.

U-Prox SmartLine
CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE NOWEJ GENERACJI

WWW.KDSYSTEMY.EU

Dane techniczne
Zasięg odczytu

NFC, karty Mifare i karty 125 kHz - do 5 cm, BLE - regulowane od 10 cm do 15 m

BLE (Bluetooth Low Energy), 2,45 GHz

Bluetooth 4.x, Bluetooth 5.x

Mifare®, 13,56 MHz

ISO14443A: Mifare®Standard, Mifare®Hi-Memory, Mifare®Ultralight, Mifare®Classic
1K/4K, Mifare®Classic 7UID, Mifare® Plus SL1 i SL3

NFC, 13,56 MHz

ISO 14443/15693

Karty zbliżeniowe 125 kHz

ASK i FSK

Obudowa

Tworzywo ABS

Kolor

czarny, jasnoszary

Wymiary

45 х 80 х 12,5 mm

Waga

70 gram

Stopień ochrony

IP65, -40°С . . . +60°С

Zasilanie

+9. . . +15V DC, pobór prądu nie przekracza 80 mA
Maksymalny dopuszczalny zakres tętnienia napięcia nie przekracza 500mV

Interfejsy

Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 bitowe, Wiegand auto oraz TouchMemory

Podłączenie

8-żyłowy kabel kolorowy, maksymalny zasięg: do 150 m dla interfejsu Wiegand
oraz do 30 m dla interfejsu TouchMemory

Podłączenie

Przeznaczenie przewodów czytnika znajduje się w tabeli. Zalecanym
kablem łączącym czytnik z kontrolerem dostępu jest wielordzeniowy kabel
sygnałowy AWG 24.

Kolor
Zielony
Biały
Czerwony
Czarny
Brązowy
Pomarańczowy
Niebieski
Żółty

Wiegand
Data0 (WD0)
Data1 (WD1)
+V

Red Led
Green Led
Beep
Hold/Sync

RS232
Rx
Tx
12V DC
GND

Hold/Sync

TouchMemory
iButton

Podłączenie czytnika za pomocą kabla sieciowego skręcone pary
TouchMemory (iB utton)
D0
(Data 0)

Zielony
(D0)
Czytnik

Biały
( D1 )

Gwarancja

Czarny
(G ND)

G ND
D1
(Data 1 )

Czytnik

Czytnik należy zainstalować w sposób aby wszyscy użytkownicy mogli
wygodnie zbliżyć do niego swoją kartę. Nie zaleca się instalowania czytnika na metalowej powierzchni oraz w odległości mniejszej niż 20 cm od
siebie.
Możliwe zainstalowanie dwóch czytników w odległości 10-15 cm od siebie,
jeżeli żółte przewody (Hold/Sync) będą podłączeni między sobą. To
podłączenie synchronizuje pracę czytników, działają na przemian.

Red Led
Green Led
Beep
Hold/Sync

Po zamknięciu żółtego przewodu (Hold/Sync) do czarnego (GND) czytnik
wchodzi w tryb blokowania i nie odczytuje identyfikatorów.
Uwagi! Jest zakazane podłączenie zewnętrznego napięcia do
przewodu blokującego (Hold)!

Wiegand

Instalacja

Czerwony
(+1 2 VDC )
Czarny
(G ND)
Zielony
(D0)

+V
G ND
iB utton
data

0. Dla podłączenia kabla zapewnij małe wycięcie lub otwór o średnicy 14
mm pod obudową czytnika.
1. Poluzuj śrubę w dolnej części czytnika oraz zdejmij górną pokrywę i tylną
płytkę.
2. Wykorzystując tylną płytkę czytnika jako szablonu zaznacz i wywierć
otwory o średnicy 5 mm i głębokości 30 mm.
3. Zamocuj tylną płytkę za pomocą plastikowych kołków i śrub.
4. Podłącz czytnik do wstępnie ułożonego kabla łączącego go z kontrolerem dostępu.
5. Włóż kabel do środkowego otworu, włóż czytnik do tylnej płytki.
6. Załóż górną pokrywę i zamocuj śrubą.

Producent udziela nabywcy gwarancji jakości towaru pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w instrukcji doręczonej nabywcy
wraz z towarem.
Okres gwarancji wynosi 18 miesiące od daty sprzedaży. Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie. Po upływie okresu gwarancyjnego lub w
przypadku utraty uprawnień gwarancyjnych usterki lub wady będą usuwane odpłatnie.
Gwarancją nie są objęte: jakiekolwiek wady, które wystąpiły ze względu na niewłaściwe posługiwanie się towarem; jakiekolwiek defekty powstałe w wyniku naprawy, modyfikacji
itp. wykonywanych przez osobę inną niż gwarant; jakiekolwiek wady wynikające z nieprawidłowego przechowywania, niewłaściwej konserwacji lub czyszczeniem itp.; uszkodzenia
powstałe wskutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia towaru zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem towaru.
Termin naprawy wynosi do 21 dni roboczych od daty zgłoszenia wady i dostarczenia kompletnego towaru do punktu serwisowego gwaranta.
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności: za straty powstałe w rezultacie ujawnienia się wady oraz wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego zainstalowania, użytkowania lub
zaprogramowania funkcji urządzenia; za straty materialne w przypadku kradzieży lub aktów wandalizmu; za utracone dochody spowodowane ujawnieniem się wady i czasem jej
usunięcia.

