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Omschrijving

Kenmerken

Specificatie

Pas-Inname Unit ( DropBox )

De EAL pasinname unit faciliteert het uitboeken binnen de EAL 
ATS applicatie van bezoeker en-/of medewerker passen. Het be-
heer van inname van bezoeker en-/of medewerker passen wordt 
zo vereenvoudigd zonder tussen komst van personele bezetting.

De pasinname unit is zo ontworpen dat de pas incl. pashouder 
gedeponeerd kan worden. De passen worden na inname geblok-
keerd en kunnen hierdoor na het inwerpen niet terug gehaald 
worden. Een optische en akoestische indicatie geeft aan wanneer 
de pas juist is uitgeboekt. De inname unit is voorzien van een 
afgesloten deur aan de voorzijde. Het is mogelijk de pasinna-
me unit te voorzien van een paslezer aan de frontzijde waarbij 
pashouders de pas normaal kunnen gebruiken zonder deze in te 
laten nemen.

• Stilistisch en slank ontwerp 
• Uw toegangskaarten retour
• Kaartinname inclusief kaarthouder en draagclip
• Toepasbaar in uiteenlopende situaties
• Volledig integreerbaar met het EAL Toegangscontrole en Security Management Systeem
• Automatisch innemen van passen met pashouder bij vertrek bezoekers/medewerkers
• Automatische blokkade na inwerpen
• Beveiligd tegen terughalen bij inwerpen
• Standalone functionaliteit
• Optische en akoestische indicatie t.b.v. informatieverstrekking aan gebruiker
• Te beheren in EAL ATS / EAL ATS 360 web based
• Laag energie verbruik

• Afmetingen:  H=1200mm, B= 200mm, D=150mm
• Voeding:  12 VDC
• Interface:  TCP/IP Ethernet, Buslijn, RS232, RS485
• Lezer techniek:  NCIP, NFC, Mifare
• Materiaal:  RVS geborsteld
• Nominaal gebruik: +/- 120 mA
• Actief verbruik :  +/- 220 mA
• Montage:  Geschikt voor binnen montage
• Beveiliging  Sabotage detectie / Melding bij openen
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Buitenafmetingen Maatschets

Dimensions (H x B x D) : 1200 x 200 x 150 mm

• Info + Artikelnummers :
  Neem contact op met ons Sales Team voor meer Info en de juiste Artikel- en Bestelnummers.
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