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  Berøringsfri kortleser med tastatur og fargedisplay

  Alarmforbikobling, visning av dato/tid i grafisk full 
 farge display, med LED-indikasjon og intern sum- 
 mer

  Kostnadseffektiv løsning med direkte tilkobling   
 til S-Node G2/C-Node G2/Moveo uten behov for  
 kostbare adaptere

  Elegant design (bare 20 mm tykk) i robust kon-  
 struksjon for bruk både innendørs og utendørsr

  Løsning og sabotasjebeskyttelse for installasjo- 
 ner som krever høy sikkerhet

  Alarm godkjenning: FG Grade 3, utgave 5 Larm-  
 klass 3

Egenskaper
BCR-SD G2 er utstyrt med et fargedisplay som viser symboler 
og tekst på en brukervennlig måte, den har et tydelig display 
med taktil tilbakemelding, indikasjoner i form av lysstriper samt 
en intern summer. Kortleseren er sabotasjebeskyttet i et robust 
kabinett med RS485-grensesnitt. 

Funksjon
Kortleseren brukes til kontaktløs kortlesing innenfor en avstand 
på 5 cm og har statusindikasjoner for dørmiljø og alarmområder 
og andre avanserte funksjoner. Et helintegrert menysystem 
støtter rask og enkel styring av alarmområder og alarmer. Au-
tomatisk aktivering av belysning for tastatur og display reduserer 
strømforbruket og gir, sammen med en følsom tastaturtilbake-
melding og innebygd summer, et brukervennlig grensesnitt. 
Leseren har helautomatisk oppvarming slik at den kan brukes i 
lave utetemperaturer. 

Teknologi
Den kontaktløse leseren benytter teknologi i frekvensområ-
det 13,56 MHz. BCR-SD G2-leseren er tilpasset for lesing av 
MIFARE®-smartkort i samsvar med NXP og ISO 14443A. 
Integra-adgangskontrollsystemet har full støtte for MIFARE®-         
sektorlesing, MAD1 og MAD2 for MIFARE® Classic, MIFARE 
Plus® S, X og MIFARE® DESFire® Ev1 og EV2.

Integra har en fleksibel løsning med hensyn til lesing og tolking 
av data som er lagret på smartkort, slik at vi kan håndtere 
kundekrav og kortstandarder. I tilfeller der du ønsker å bruke bare 
MIFARE® UID som kort-ID, støtter Integra hele datautvalget for 
både 4 og 7 byte UID. 

En leser med Integra-programvare håndterer data lagret i enhver 
sektor og med ethvert dataformat, med alternativ sikkerhet for 
MIFARE® Classic, MIFARE Plus® og MIFARE® DESFire® Ev1/
EV2. Opptil 20 ulike kortsystemer kan konfigureres for lesing av 
ulike kundekortformater.

En BCR-SD G2-kortleser inngår i Integra-adgangskontrollsystemet for å kunne benytte berøringsfri kortlesing.  BCR-
SD G2 er utstyrt med et tastatur for bruk i dørmiljøer som krever ekstra sikkerhet i form av en PIN-kode.  Kortleseren 
monteres vanligvis i et dørmiljø med dørkontrollenheten S-Node G2. Kortleseren er liten og lettplassert med tanke 
på størst mulig bekvemmelighet for kortbrukeren. 
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Tekniske data

Strømforsyning typisk/min./maks. 24V DC/11V DC/30 VDC

Strømforbruk typisk/maks. ved 24 V 50 mA/150 mA

Kapsling IP54

Driftstemperatur -40°C til +70°C

Dimensjoner netto (L/B/D) 123,5/88/20 mm

Vekt netto 150 g

Farge NCS 8500-N/NCS 6502-B

Andre tekniske data

Kommunikasjon til S-Node G2/C-Node G2/
Moveo RS485

Leseavstand ca 50 mm

Frekvensområde 13,56 MHz
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