Porttelefon PA-59
LH Electronic Alarm AB

PA-59 Porttelefon
Finns i utförande med eller utan display.
Inbyggd läsare i PROX eller MIFARE utförande.
Ansluts till R-CARD 5000.
Uppkoppling mot det vanliga telenätet via TEL-50.
Anslutning direkt till undercentral UC-50.
Administration från R-CARD M5 programvara.

Principskiss PA-59

PA-59 ingår i R-CARD 5000 och administreras centralt från R-CARD M5.
Kan blandas fritt enligt nedan.
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Specifikation

PA-59 finns i olika utföranden. Med display för boenderegister eller utan display.
Som tillbehör finns även infällnadslåda.
Två olika lästekniker, PROX eller MIFARE med serienummer eller sektorläsning.
PA-59 är helt integrerat i R-CARD 5000 systemet, kan blandas helt fritt med andra
läsare, larmtablåer eller tvättstugebokning.

Modeller

PA-59
Utan display

PA-59D
Med display och
boenderegister

Infällnadslåda
Båda modellerna
kan fås infällda

Data
Namn i display för varje PA-59D

			

Matningsspänning (matas från UC-50):					
Strömförbrukning med display Prox: 					
Strömförbrukning med display MIF: 					
Strömförbrukning utan display Prox: 					
Strömförbrukning utan display MIF: 					
Strömförbrukning elektromekaniskt relä: 					
Brytström elektromekaniskt relä: 						
Temperaturområde: 								
Mått (mm) BxHxD för utanpåliggande montage: 				
Mått (mm) BxHxD för infällt montage (PA-59 I) front: 			

500 st
12-24V AC/DC
28-59 mA
53-83 mA
24-45 mA
49-69 mA
20 mA
1A
-30°C till+70°C
95x235x29,5
119x294

Handhavande

PA-59 utan display är det bara att trycka ring och anropsnummer enligt lista bredvid
dörren alternativt trycka ring och telefonnummer. Mycket enkelt.
PA-59D har inbyggd display med boenderegister för smidigt och enkelt handhavande.
Det är bara att bläddra med piltangenterna till rätt Person/lägenhet och trycka ring,
så ringer den upp automatiskt, enklare kan det inte bli.
I övrigt så fungerar PA-59 som en vanlig passage läsare
som kan konfigureras till olika säkerhetsnivåer såsom
olåst, endast kod, endast kort/tag, kort/tag + kod
kopplat mot dagar och tider. Handhavandet kan även
konfigureras så att man på kvällar och nätter måste slå
hela telefonnumret för att undvika busringningar.

Små bokstäver

För att få en bra överskådlighet så använder man
små bokstäver. Bläddra med piltangenterna.

Stora bokstäver

Genom att trycka på fyrkant så kan
man förstora bokstäverna. Vill man
tillbaka till små bokstäver så är det
bara att trycka fyrkant en gång till.
Bläddra med piltangenterna.

Sök person/lägenhet

Det går även att söka fram namnet på den
man söker, genom att göra på samma sätt
som när man söker på en mobiltelefon.

Enkel passage

När du visar tag eller tag+kod,
så är det bara att passera dörren.

