
בקר SY-400 משמש לבקרת עד שני מעברים )דלתות, שערים, סבסבות, מחסומים(. 
הבקר מהווה חלק משלים ואינטגרלי למערכת בקרת הכניסה. תכנותו מתבצע דרך 

.Falcon או HARMONY מחשב המערכת ובאמצעות
ניתן לחבר לבקר זה עד שני קוראים לשני מעברים מבוקרים או לחילופין שני קוראים 

.Anti-Passback על מעבר מבוקר אחד, כניסה ויציאה כולל הפעלת
מגוון קוראים בטכנולוגיות שונות יכולים להתחבר לבקר SY-400 תוך התאמתם לתגי 

הלקוח. בנוסף, ישנה אפשרות לחיבור קורא ביומטרי לטביעת אצבע מדגם PRintX. שתי 
כניסות לגלאים מנוצלות לאימות כניסה ומצב הדלת או למטרות כלליות אחרות.

 אמינות – בדיקות פנימיות של הבקר גם במקרה של אובדן תקשורת
 ניהול זיכרון דינמי – בין תנועות לרשימת הרשאות וסטטוסים

 פתרון אטרקטיבי למערכות קטנות ובינוניות
 תקשורת TCP/IP ועוד

 מבנה הבקר מאפשר חיבור מהיר וחיצוני של קוראים, גלאים ורכיבי תקשורת
 אחזקה מהירה ונוחה

 עבודה מקוונת ועצמאית מול מחשב

SY-400 תכונות בקר

הגיע הזמן 
לקפוץ לביקור 

בסינאל 
SY- 400 בקר
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תכונות פיזיות
אורך   31.5 ס"מ
רוחב   26.5 ס"מ
גובה    7.5 ס"מ

VAC  115/230  מתח הפעלה

אפשרויות נוספות
 ETHERNET מתאם תקשורת 

  4X4 I/O כרטיס 
A/H 7 סוללה 

מפרט טכני
PRX-20 חיבור ישיר של שני קוראים

SY-1 PRX-20 ,PRX-30 ועוד
PRINTX אימות טביעת אצבע באמצעות קורא

שלוש שיטות פעולה
תג בלבד
תג וקוד

תג וטביעת אצבע
עד 30,000 תגים בזיכרון

עד 20,000 תנועות אחרונות
שני ממסרים NC/NO למנעולים חשמליים

מגען למצב דלת
לוח שנה אזורי זמן לפי הגדרת סוג יום )יום 

עבודה, חג, ערב חג וכיו"ב(
שתי שיטות לבדיקת תוקף

מקומי – בעת נתק תקשורת
ONLINE מערכתי

RS-232, RS-485 TCP/IP תקשורת
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