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přístupová zařízení MotionLine

GoBio
biometrický ovladač 868 MHz pro instalaci na / pod omítku

JCM biometrický ovladač pro instalaci na / pod omítku nabízí  
maximální uživatelskou bezpečnost, spolehlivost a pohodlí.  

S kapacitou pro 10 otisků prstů, které mohou být nastavené tak,  
aby se dané dveře otevřely pouhým přejetím prstu po čtečce.
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GoBio
biometrický ovladač 868 MHz pro instalaci na / pod omítku

PŘIJÍMAČE
Řada Motion, Base, Wave, 
Stick, Connect, Access500, 
Access1000.

GoBioe . GoBios

·  Biometrický programovatelný ovladač 868 MHz, 4 kanály.
·  Dosah až 100 m (30 m pro vestavnou verzi a podle typu instalace).
·  Paměť na maximálně 10 otisků.
·  Napájení: lithiová baterie 1,5 V typu AAA.
·  Spotřeba: 200 mA.
·  Průměrná životnost baterie: 2,5 roku.
·  Světelný indikátor nízké baterie, přenosu signálu a programování.
·  Plastový kryt s třídou krytí IP65.
·  Plovoucí kód s vysokým zabezpečením.
·  Sériové číslo vyznačené laserem.
·  Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
·  Rozměry: 93 × 93 × 30 mm.

AktivaceVerze pro zapuštění do stěny (e) / montáž na povrch (s)

Barevná provedení GoBioe a GoBios

Ovládání přiložením předem naprogramovaného prstu pro každé dveře. 
Každý otisk prstu vám umožní otevřít jiné dveře.

Univerzálnost
·  Zapomeňte na hledání klíčů, pro otevření dveří stačí pouze otisk.
·  Velký výběr materiálů umožňuje jeho dobrou estetickou integraci 
 na všechny povrchy.
·  2 uživatelské úrovně použití:
 Master: uživatel může konfi gurovat (vkládat a rušit otisky) 
 a používat ovladač.
 Základní: uživatel může pouze používat ovladač.

Vyšší bezpečnost 
·  Plovoucí kód s více bity šifrování.
·  Maximální bezpečnost s technologií JCM v kombinaci s biometrickými 
 systémy poslední generace. Pouze naprogramované otisky prstů 
 budou moci použít vysílač.

Uživatelsky přívětivé řešení
·  Instalace zařízení nevyžaduje kabelové připojení.
·  Kompaktní velikost, která umožňuje být věstavěn přímo do dveří.
·  Různé povrchové úpravy na vyžádání.

Zjednodušené řízení společných instalací 
S programovacím nástrojem Assistant, budete mít k dispozici:
·  Databázi s veškerým vybavením, vysílače a karty / čipy dodané 
 v každém zařízení.
·  Možnost přiřadit rezervační kódy. Budete moci přidat ovladače, 
 karty a čipy bez nutnosti fyzické přítomnosti u zařízení.
·  Provádět výměny ztracených nebo odcizených ovladačů, karet 
 a čipů, přidávat nové a funkční bez nutnosti fyzické přítomnosti 
 u zařízení.
·  Přihlášení prostřednictvím PINu, možnost přidělení 4-místného kódu 
 přijímači. Všechny vysílače a bezdotyková zařízení musí mít stejný 
 PIN, aby mohli být naprogramováni v zařízení. Jsou povoleny dva 
 kódy PIN na jeden ovladač.
·  Možnost přizpůsobit si zařízení pomocí instalačního kódu.
·  Nastavení parametrů zařízení, jako je zákaz radiového 
 a manuálního programování zařízení.

Pružnost a rychlost při programování
·  Programování se provádí pomocí rádia bez fyzického kontaktu.
·  Vysílač musí být přihlášen do přijímače jako každý jiný ovladač.
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