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Descrição

O leitor de parede VOYAGER é a solução ideal
para onde é necessária interação com outros
sistemas ou dispositivos elétricos, como portões
de entrada, elevadores, garagens, barreiras, etc.

Este controlo de acessos de parede combina
várias tecnologias de acesso, impressão digital,
teclado numérico e bluetooth para a comunicação
com telemóvel através das aplicações.

Em combinação com o GATEWAY VOYAGER
(Ref. IN27422) permite que seja operado ONLINE,
remotamente em qualquer parte do mundo.

?A alimentação é feita por uma fonte de 12V/DC.

Pode ser aplicado no interior e exterior (IP55), os
parafusos de fixação ficam ocultos garantindo a
segurança do sistema.

Desenho compacto permite a instalação em
espaços reduzidos.

O anel de LED azul valida visualmente o
acionamento do dispositivo.

   
Características

Marca JNF

Categoria Fechaduras

 
 

Preço

Preço 370,97 €

S/Iva 301,60 €

 
 

Produto na Loja

 Leitor de parede Voyager

/pt/produto/leitor-de-parede-voyager


Bluetooth (OFFLINE):

- Abrir porta distância máxima 10mt

- Partilhar códigos aleatórios temporários ou permanentes

- Tutorial para fácil configuração

- Gerir dispositivos diferentes

- Estado da bateria

- Registo de abertura

WIFI (ONLINE) COM GATEWAY:

- Abrir porta desde qualquer lugar

- Partilhar códigos específicos temporários ou
permanentes

- Tutorial para fácil configuração

- Gerir dispositivos diferentes

- Estado da bateria

- Gestão completa do registo

- Definir horários de acesso e monitorizar a utilização

IMPRESSÃO DIGITAL:

- Com a tecnologia biométrica de impressão digital
integrada o Controlo de Acessos é simples, prático e
seguro para abrir a porta.

- Podem ser registados 99 utilizadores por leitor de
parede. Configuração diretamente no dispositivo.

TECLADO NUMÉRICO:

- O teclado é muito útil para todas as funções de
configuração e programação, bem como para a função de



abertura de porta.

- A Voyager permite partilhar com outros utilizadores,
palavras passe numéricas que podem ser temporais ou
permanentes.

- Podem ser registadas 50 palavras passe por leitor de
parede.
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