
MEMOKEY SKYLINE W

Referência: 7438

Módulo de controlo de accessos, para integrar em
botoneiras de videoporteiro da botoneira SKYLINE.

DESCRIÇÃO
Módulo de controlo de accessos, para integrar em botoneiras de videoporteiro da botoneira SKYLINE.

Teclado tipo telefónico que permite a abertura da porta ao introduzir um código de até 6 dígitos previamente programado.

Nova botoneira CityLine. 

Cityline é a linha de botoneiras de rua de "perfil contínuo".

Este novo modelo de botoneira é mais robusto, mais luxuoso e de maior qualidade estética e funcional.

Carateriza-se pelo seu perfil curvo-convexo, mantendo as mesmas caraterísticas da sua antecessora. Existe uma
compatibilidade total entre ambos os modelos, assegurando a sua substituição e reposição imediatas.

São fabricadas em alumínio anodizado, de grande resistência às intempéries e a alterações climáticas. Incorpora novos
materiais, como o zamak cromado em frentes e botões.

Cor alumínio.

Sistema de controlo de acesso autónomo. Para instalações em que se requer um controlo de acesso simples, sem registo de
incidências, para complementar o porteiro eletrónico e permitir o acesso ao edifício por parte dos vizinhos, por exemplo:
gabinetes, pequenos escritórios, garagens.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Alimentação autónoma: 12 VCA/VCC

- Até 100 códigos de utilizador
- Comprimento de códigos de 4 a 6 dígitos.
- Ativação de trinco por Relé de 2 A (NA,NF). Programável 1 a 99 seg. ou biestável. 
- Entrada botão de saída.
- Entrada botão de acesso livre (trades).
- Saída auxiliar Coletor Aberto (150 mA máx.) para indicar tentativa de sabotagem ou porta aberta/forçada.
- Confirmação mediante som da pulsação de tecla e da aceitação ou rejeição do código introduzido.
- Programação a partir do mesmo teclado através de um código master
- Alimentação 12 VCA / 12 VCC 
- Consumo: 6 mA repouso, 60 mA ativo.
- Proteção IPK 5409

https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/controlo-de-acesso/SF-30-teclado/PR-1760-memokey-skyline-w.html


Peso: 0,365032 kg

Medidas do produto embalado: 13,5x10x6 cm

EAN 13: 8424299074382
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