High Outdoor Double | HOD
Collect
De UniverZuil | HOD is een robuust vormgegeven zuil om RFID-bezoekerspassen inclusief
badgehouder in te nemen. De HOD is bedoeld voor buitengebruik. Inname van passen is
mogelijk op twee verschillende hoogtes: één voor personenauto’s en één voor vrachtauto’s.
Control
Na inname van de pas wordt een potentiaalvrij contact bekrachtigd waarmee bijvoorbeeld
een tourniquet of een slagboom kan worden vrijgegeven.
U bent er daardoor van verzekerd dat de bezoeker voor het verlaten van het terrein de verstrekte bezoekerspas heeft ingeleverd.
Communicate
Indien gekoppeld aan het toegangscontrolesysteem, kan de aanwezigheidsregistratie direct
worden bijgewerkt. De zuil wordt geleverd exclusief kaartlezer. Het is mogelijk om een door
u aangeleverde kaartlezer in de zuil in te bouwen.
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Solide zuil voor buitengebruik
Gemaakt van roestvrij staal
Compleet met dubbele cardcollector
Geschikt voor nagenoeg elke RFID-lezer
Losse rvs opvangbak
Afsluitbaar met twee sloten
Geleverd met twee gecertificeerde sleutels
Slotstandsignalering
Regenwaterafvoer
220 Volt AC
Exclusief kaartlezer
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√ Klimaatcontrole/verwarmingsunit
gestuurd door thermo- en hygrostaat
Opties
√ Extra lezer voor eigen personeel
aan voorzijde
√ Extra rvs opvangbak
√ Inbouwen en afmonteren kaartlezer
in cardcollector
√ Inbouwen intercom
√ Betonnen montagesokkel/poer
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Technische specificaties
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Hoogte
Breedte
Diepte
Materiaal
Materiaal
Voeding

2400 mm
390 mm
320 mm
rvs 316, korrel 320
2 mm dikte
230 VAC
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Verbruik cardcollectors 40 Watt
Verbruik klimaatcontrole 50 Watt
Lezerprincipe RFID
Maximale afmeting pas en houder
92 x 65 x 7 mm

Cardcollector
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Automatic Signal Rijsenhout B.V. is een zelfstandig Nederlands bedrijf dat sinds 1957 actief is op het gebied van ontwikkeling, productie, installatie en onderhoud van technische beveiliging zoals inbraaksignalering, toegangscontrole, video-observatie, brandbeveiliging, objectdetectie en
intercom. Vanwege de van oudsher eigen ‘in huis’ engineering en productiefaciliteiten heeft Automatic Signal ook altijd veel maatwerk en eigen
producten gerealiseerd. UniverZuil® is een product van Automatic Signal.
Automatic Signal Rijsenhout B.V.
Boeierstraat 3, 1435 LK, Rijsenhout
Tel : +31 (0) 297 230 100
Fax: +31 (0) 297 341 384
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