Traka Touch-S
Karta produktu

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Traka Touch to zaawansowany system zarządzania kluczami z wbudowanym
mechanizmem sterującym. Z uwagi na to, że jest to urządzenie całkowicie
niezależne, do prawidłowego działania nie wymaga podłączenia do sieci
komputerowej. Wszysto co należy zrobić, aby je uruchomić to podłączenie
do źródła zasilania. Jeśli to za mało, systemy Traka Touch mogą być połączone
w sieć i zarządzane centralnie z poziomu oprogramowania TrakaWeb.
Zarządzanie kluczami nigdy nie było prostsze.

Główne cechy systemu

• Klucze dostępne 24/7

• Dostęp tylko dla autoryzowanych użytkowników
• 7" ekran dotykowy
• Pełny audyt zdarzeń dla kluczy i użytkowników
• Bezpieczne przechowywanie i zarządzanie 60
kluczami
• Dostęp poprzez kod PIN, kartę zbliżeniową lub
czytnik biometryczny
• Zasilanie awaryjne
• Bezpieczne przechowywanie danych, nawet
w przypadku długiego braku zasilania

Cechy systemu stand-alone

• Działanie niezależne od pozostałych struktur IT
• System ‘Plug & Play’
• Port USB do importu/eksportu konfiguracji
i raportów
• Różne rodzaje uprawnień do systemu
• Automatyczny backup danych na kartę SD

Cechy systemu zarządzanego z Traka Web

• Centralne zarządzanie wieloma depozytorami Touch
• Zarządzanie depozytorami z poziomu przeglądarki
internetowej (brak konieczności instalacji aplikacji)
• Automatyczna komunikacja TrakaWeb-Traka Touch

“Z systemem Traka Touch byliśmy w stanie
w łatwy i szybki sposób zwiększyć wydajność
oraz bezpieczeństwo procesu zarządzania
kluczami. Planujemy rozszerzyć instalację
o kolejne nasze obiekty w obrębie całego
kraju. Traka Touch to proste a zarazem
efektywne rozwiązanie, czyniące zarządzanie
kluczami niewiarygodnie prostym i
bezpiecznym, zarówno dla managerów jak i
zwykłych pracowników. Dodatkowym atutem
systemu “stand-alone” jest to, że nie potrzeba
angażować działu IT do jego instalacji.”
Klient Traka Touch

Traka Touch S - Specyfikacja techniczna
• Wymiary depozytora: (W)675mm x (Sz)609mm x (G)140mm
• Wymiary z panelem sterującym: (W)675mm x (Sz)866mm x(G)140mm
• Waga 29kg
• Zasilanie: Input: 100-240V AC, Output: 15V DC
• Zasilanie awaryjne: DC12V 7.2Ah
• Pobór mocy: 35W max
• Materiał: Stal ocynkowana
• Kolor: Czarny (TLP-F652-T) lub kremowy (RAL1013)
• Drzwi: Poliwęglanowe (przezroczyste) lub pełne stalowe
• Środowisko otoczenia: Tylko do użytku wewnętrznego
(-5°C do +50°C , 95% wilgotności)
• Mocowanie: Na ścianie
• Liczba kluczy: 10-60 (120 - listwy podwójnej gęstości)
• Listwy receptorowe: Blokowalne, nieblokowalne, z przyciskiem, bez przycisku,
podwójnej gęstości, mieszane - wszystkie wyposażone w diody LED.
• Liczba użytkowników: 25,000 / na system
• Komunikacja: Ethernet (TCP/ IP) 10/100 Mb
• Interfejs czytnika: Clock/ data, Wiegand, Serial (RS232/ TTL), tylko PIN
• Wyjście alarmowe: 3 styki 1A/24V - podłączenie alarmu, systemu KD, CCTV itp.
• Certyfikaty CE, FCC, CSA, ROHS
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę
www.traka.pl lub skontaktuj się z nami.

Wszystkie produkty serii Touch;
Touch L, Touch S oraz Touch M,
mogą być zarządzane i konfigurowane z
poziomu oprogramowania TrakaWeb.
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