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   Kontaktløs kortlæser med tastatur og farve   
 display 

  Understøtter Mifare aflæsnings teknologi

  Farve display, LED-indikationer og buzzer, giver   
 tilsammen et komplet overblik og styring

  Displayet giver mulighed for alarm betjening,   
 statusvisning, dato, tid og meget mere

  Kan forbindes direkte til S-Node G2/Moveo/XL

  Elegant design (kun 20 mm dyb) i robust konstruk- 
 tion til indendørs og udendørs miljøer 

  Sabotage beskyttet for højere sikkerhed

  Certificeret og godkendt til brug i et indbruds-       
 alarm system af SSF 1014-5, EN 50131-3:2009,  
 F&P Sikringsklasse 3, Miljøklasse II

Design
BCR-SD G2 er udstyret med praktisk farvedisplay med grafiske 
visning og tekst, et klart visuelt tastatur der tilpasser sig den akt-
uelle betjening og intern buzzer. Kortlæseren er robust udført og 
er sabotage beskyttet. BCR-SD G2 kortlæseren forbindes direkte 
til S-node G2 med RS-485 kommunikation. 

Funktioner
Kortlæseren benyttes adgangskontrol med kontaktløs kor-
taflæsning og statusangivelser for dørmiljøet, samt betjening af 
alarmområder og andre avancerede funktioner. Fuldt integreret 
menu system der understøtter hurtig og nem håndtering af 
alarmområder og alarmstyring. 

Baggrundsbelyst tastatur og display tilpasses automatisk for at 
mindske strømforbruget. Menu tilpasset tastatur og indbygget 
buzzer leverer sammen med det avancerede display en bruger-
venlig grænseflade. Kortlæseren leveres med indbygget varme, 
der gør at den kan benyttes helt ned til -40˚C.

Teknologi
Den kontaktløse kortlæser bruger teknologi i frekvensområ-
det 13,56 MHz. BCR-SD G2 læseren er tilpasset til læsning af 
Mifare®-chipkort i henhold til NXP og ISO 144443A. Integra 
sikringssystemet understøtter fuldt ud Mifare® sektor læsning, 
MAD1 og MAD2 for Mifare® Classic, Mifare® Plus S, X og Mi-
fare® DESFire® EV1 og EV2.

 

Integra systemet er meget fleksibelt med hensyn til læsning og 
tolkning af data der er lagret på chipkort. I de tilfælde, hvor du 
kun ønsker at bruge Mifare® UID (unikke ID chip nr.) som kort-id, 
understøtter Integra hele dataområdet for både 4 og 7 byte UID. 
En læser med Integra software håndterer data gemt i enhver 
sektor og ethvert dataformat, med valgfri sikkerhed for Mifare® 
Classic, Mifare® Plus og Mifare® DESFire® EV1 og EV2. Op til 
20 forskellige kortsystemer kan konfigureres til at læse forskel-
lige kunde kortformater

BCR-SD G2 kortlæseren er en del af Integra sikringssystemet, og er forsynet med tastatur til brug for områder der 
kræver højere sikkerhed ved hjælp af PIN-kode. Displayet kan med grafisk visning, hjælpe brugeren i dagligdagen 
– men giver også mulighed for at få overblik over status i systemet, samt udføre betjening af alarmen i Integra 
systemet. Kortlæseren er udført et flot og enkelt design, og vil derfor uden tvivl være et foretrukket valg for mange 
arkitekter, rådgivere og kunder.
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Tekniske data

Strømforsyning, normal/min/max 24V DC/11 VDC/30 VDC

Strømforbrug, normal/max ved 24V 50 mA/150 mA

Kapslingsklasse IP54

Vandal klassificering IK09

Driftstemperatur -40°C til +70°C

Dimensioner  (H/B/D) 123.5/88/20 mm

Vægt 150 g

Farve NCS 8500-N/NCS 6502-B

Specifikke tekniske data

Kommunikation RS485

Læseafstand ca 50 mm

Frekvensområde 13,56MHz

Artikelnummer

44280370 Kortlæser BCR-SD G2
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