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•  Kodetastatur i SORT eller HVID kabinet
•  Indbygget 3 typer proxlæser
•  600 bruger pladser standalone ( �l koder og kort )
•  Standalone ADK mode ( komplet ADK system )
•  Slave mode der passer �l andre ADK systemer
•  HVID LED tastatur belysning
•  RØD/GRØN/GUL LED status indikering
•  Markeds nemmeste opsætning via SMART opret / slet kort 
•  Vandtæt IP66  med indstøbt elektronik
•  Simpel og nem installa�on og programering
•  Indbygget dør-sluse mode med 2 tastaturer.

•  EM poxlæser 125KHz 
•  HID proxlæser 125KHz.
•  MIFARE proxlæser 13,56 MHz
•  Pinkode længde valgfri 4-6 ciffer
•  Læseafstand 2-10 cm
•  Indbygget lydgiver
•  Slidstærke gummi taster med baggrunds belysning
•  Leveres med 4 meter HVID kabel
•  Relæ udgang som PULS i 1-99 sek. eller TOGGLE mode
•  Relæ NC/C/NO max. 2 Amp. 
•  Sabotagekontakt udgang
•  Alarm og lydgiver udgang
•  UD-tryk indgang ak�vere relæ udgang
•  Dørkontakt indgang
•  Wiegand 26-37 bit interface. (in/output)
•  Forsyningsspænding: 12-18 VDC / max. 85mA
•  Læse�d <300ms
•  Installa�onområde: -40° to +50°C
•  Materiale: ABS Plast
•  Farve: SORT eller HVID
•  Mål i cm: 12.2 x 5,0 x 2,1 cm  (HxBxD)
•  Vægt: 420 g

Elegant kodetastatur med indbygget 3 typer proxlæser �l 600 bruger.

Bruger opre�es og sle�es nemt i FLEXi-X3 tastaturet med de medfølgende 
PLUS og MINUS Smart kort, ved den berøringsfri læser ved døren. Skal en 
prox-brik / bruger opre�es, vises PLUS kortet – den nye prox-brik vises – 
og dere�er vises PLUS kortet igen. Hermed er den nye prox-brik / brugeren 
opre�et. 
Skal en prox-brik / bruger sle�es er det samme metode, dog med MINUS 
kortet. De�e er en rig�g hur�g og nem løsning, for en slutbruger. 
Skal der fortages anden programmering, fortages det direkte på tastaturet.

Kan nemt programmers om �l at være slavetastaur �l andre adgangskontrol 
systemer med wiegand interface.

FLEXi-X3 ADK kodetastatur
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•  Varenr. SORT : 74600
•  Varenr. HVID : 74650
•  SMART KORT EM sæt Varenr. : 74780
•  SMART KORT MF sæt Varenr. : 74781
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Størrelses forhold 1:1
•  Mål i cm: 12.2 x 5,0 x 2,1 cm  (HxBxD)
•  Varenr. SORT : 74600
•  Varenr. HVID : 74650

•  SMART KORT EM sæt Varenr. : 74780
•  SMART KORT MF sæt Varenr. : 74781


