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přístupová zařízení MotionLine

GoBio
biometrický ovladač 868 MHz

Biometrický ovladač nabízí nejen maximální 
bezpečnostní úroveň, ale i spolehlivost a pohodlí. 

Do ovladače lze naprogramovat až 10 otisků prstů, 
které umožňují ovládat jakékoli zařízení přejetím prstu po čtečce. 
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GOBio
biometrický ovladač 868 MHz

PŘÍSLUŠENSTVÍGoBio
1001887

·  Programovatelný biometrický ovladač 868 MHz, 4 kanály.
· Dosah až 100 m.
· Paměť na 10 otisků.
· Napájení: 1,5V baterie typu AAA.
· Spotřeba: 200 mA.
· Průměrná životnost baterie: 1,5 roku.
· Světelný indikátor nízké baterie, přenosu signálu a programování.
· Plovoucí kód, 19 trilionů kombinací.
· Sériové číslo vyznačené laserem.
· Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
· Rozměry: 76 × 41 × 15 mm.

PŘIJÍMAČE:
Řady Motion, Base, Wave, Stick, Connect, Access500, Access1000.

Držák do auta.

Univerzálnost
·  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 
 mohou využívat ovladač.

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 přídáním nových a funkčních, bez nutnosti fyzické 
 přítomnosti u zařízení.
·  Přihlášení prostřednictvím PINu, možnost přidělit 4-místný kód přijí-
 mači a všem ovladačům nebo bezdotykovým zařízením se stejným 
 PINem pro naprogramování v zařízení. Jsou povoleny dva kódy 
 PIN na jeden ovladač.
·  Možnost přizpůsobení si zařízení pomocí instalačního kódu.
·  Nastavení parametrů zařízení, jako je zákaz radiového a manuálního
 programování zařízení.

Pružnost a rychlost při programování
·  Bezdrátové programování ovladačů.
·  Ovladač musí být přihlášený do přijímače.

Aktivace typu A (ideální pro použití ve vozidle)
Funguje přiložením předem naprogramovaného prstu pro každé dveře. 
Každý otisk prstu vám umožní otevřít jiné dveře.

Dveře 1
otisk palce.

Dveře 2
otisk ukazováčku.

Dveře 3
otisk malíčku.

Aktivace typu B (ideální pro příchozí)
Umožňuje vybrat tlačítkem dveře a pak přejet 
naprogramovaný otisk prstu. Jediný otisk může 
ovládat více dveří.

Krok  2
Zvolte dveře, které chcete ovládat.

Krok 1
Odstraňte kryt vysílače.

Krok 3
Přibližte palec ke čtečce.

Dveře 1
Dveře 2
Dveře 3
Dveře 4


