www.sommerkft.hu

ENTRAsys GD
Ujjlenyomat leolvasó rendszer

ENTRAsys GD: az új ujjlenyomat felismerő rend
ENTRAsys GD: our new fingerprint system
Az „ENTRAsys GD” biometrikus felismeréssel, egy puha ujjérintéssel nyitja ki a
kapukat.
A SOMMER egy új technológiát képviselő,
megbízható beléptető rendszert kínál elfogadható árszínvonalon. Ezzel az eszközzel,
a kapukulcsok vagy kártyás rendszerek nélkül
nyitható úgy, hogy az a felhasználónak az ujjlenyomatával egy összetéveszthetetlen és teljesen biztonságos hozzáférést biztosít.
• a legújabb generációhoz tartozó érzékelő
megbízhatóan szűri ki a nem megfelelő ujjlenyomat általi téves aktiválási kísérleteket
• extrém biztonságos, SOMMER Somloq
ugrókódos rádiórendszer
• erős processzorteljesítmény
• alacsony energiafelhasználás (elemkímélő)
• összesen 80 ujjlenyomat tárolható
• ebből 9 ujjlenyomathoz rendelhetőek adminisztrátor jogok
• az adminisztrátor felvehet új felhasználót,
azokat a különböző csatornákhoz rendelheti, illetve az egyes felhasználókat azok távollétében is kitörölheti a rendszerből
• a diszkrét burkolatban nincsenek látható
kapcsolók, sem nyomógombok
• időjárásnak ellenálló akkumulátor ház
• az érzékelő az adminisztrátorok részére
lehetővé teszi a menü rendszerben a navigálást: oldalirányú mozdulatokkal kiválaszthatunk bizonyos funkciókat vagy memóriahelyeket.
• FM 868,8 MHz (rendkívül biztonságos
Somloq ugrókód)
• 4-csatornás üzemmód (pl. garázskapu és
kertkapu)
• a hatótáv kb. 50 m (a környezettől függően)
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“ENTRAsys GD” opens gates by biometric recognition of a soft touch of a finger.
SOMMER offers a reliable and inexpensive
access control system with this new technology. This way gates open even without any key
or access card and by his fingerprint the user
always has an unmistakable access authorisation with him.
• swipe sensor of the latest generation: It reliably prevents activation by ineligible fingerprints
• SOMMER Somloq technology
• high processor performance
• low power consumption (battery saving)
• save up to 80 fingerprints
• assign administrator privileges to maximum
9 fingerprints
• single users can also be deleted during their
absence by the administrator
• the housing is designed to be discreet with no
switches or push-buttons
• weatherproof battery housing
• e nables navigation (recording of cross
movements, e.g. for specific selection of
functions and memory cells)
• F M 868.8 MHz (extremely secure Somloq
Rollingcode)
•4
 -channel activation (e.g. door and/or gate)
• range approx. 50 m (depending on surroundings)
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Nyissa ki a kapuját egyetlen ujjlenyomatával
Open your gate with a touch of a finger

