Avståndsläsare
270NMW

270NMW är en avståndsläsare för passersystem. Läsaren har
inbyggd antenn för snabb och enkel installation.
Identifiering av RFID-kodbäraren sker automatiskt på
avstånd upp till 10 meter med en fordonshastighet på upp
till 200 km/h.

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

Tack vare det långa läsavståndet kan läsaren installeras så att
man undgår åverkan. Läsning görs med en riktad stråle, vilket
ger en exakt bestämning av detektionsområdet.
Läsaren arbetar på en förinställd frekvens, vilket gör att flera
läsare kan arbeta i närheten av varandra utan störningar.
270NMW är gjord för utomhusbruk och fungerar säkert
under tuffa miljöförhållanden. Den klarar både regn och snö.

Avståndsläsare
270NMW

Data

Material

• Arbetsfrekvens:

2,400 – 2,482 GHz

• Storlek: 		

310 x 250 x 100 mm

• Rostfritt stål (AISI304) med ABS lock

• Vikt: 		

5,0 kg

Montering

• Kapslingsklass:

IP65

• Monteringskit för väggmontering inkluderat

• Detektionsavstånd:

Upp till 10 m

• Fäste för stolpmontering finns som tillbehör

• Avståndskontroll:

Akustisk med inbyggd summer

• Arbetstemperatur:

–30°C till +55°C

Godkännanden

• Fordonshastighet:
				

Upp till 200 km/h inom
korrekt avstånd

• EMC: European Directive för EMC 89/336/EEC,

• Ström: 		
				
				

230 V AC +10%, 100 mA, 		
50-60 Hz / 22 - 30 V DC,
max 1A

• Strömförbrukning:
				

< 25 VA (från AC),
< 20 W (från DC)

• Frekvensinställning:

138 kanaler; kanalseparation

				
				
				

600 kHz för att undvika störningar,
används när läsare installeras i
närheten av varandra

• Polarisation: 		

Cirkulär (LHC)

• Ingångar: 		
				

1 potentilafri kontakt/
dry contact eller TTL

• Reläutgång: 		
				
• Output: 		
				
• Anslutningar: 		

1 reläutgång (NO, gem., NC),
24 V DC, 2 A; 120 V AC, 1 A
Omron ISO 7811/2
CL/Data (Assa/Solid Prox format)
RS232

• Krypterat
air interface:
				

NEDAP-specifik
krypteringsstandard

ETS0908 Säkerhet: EN 60950
Regulations: FCC part 15.245 och ETS 300 440
Artikelnummer
• Avståndsläsare 270NMW

S552 090 000

• Stolpfäste till 270NMW

S552 095 999

• Interface 6390IF

S583 388 085

CE-kontrollerad och godkänd
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Customer support:
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ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience.

