Controle de acesso

Controlador
de acesso

Duo SS 230

30.000
CAPACIDADE DE
ARMAZENAR ATÉ
30 MIL USUÁRIOS

GERENCIÁVEL
LEITOR DE
PROXIMIDADE (RFID)

DISPLAY DE ALTA
RESOLUÇÃO

CONFIGURAÇÃO
POR SOFTWARE

O Duo SS 230 é um controlador de acesso stand alone que possui conexão com software
de gerenciamento SoapAdmin 3.5, via Ethernet, e tem a capacidade de fazer download e
upload através de pen drive. Os métodos de autenticação utilizados são senha numérica e
cartão de proximidade.

Características

A

»»Até 30 mil usuários (cartão e senha) e 80 mil eventos
»»Download e upload de eventos e usuários via pen drive
P

L

»»Compatível com o software SoapAdmin 3.5
»»Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica, interfones e automatizadores

de portão
L

A

P

94 mm

130 mm

52 mm

437 g
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Alta capacidade de armazenamento

Facilidade de download e upload de eventos
e usuários

Capacidade para até 30 mil usuários (cartão e senha) e
armazenamento de até 80 mil eventos.

Imagens ilustrativas

O download e o upload podem ser feitos via pen drive. Isso
garante maior facilidade para controlar os acessos ao produto.

Gerenciamento com software SoapAdmin 3.5

Compatibilidade

Permite o gerenciamento em tempo real do dispositivo,
realizando liberações e bloqueios.

Pode ser integrado a diferentes tipos de produtos
complementares, adequando-se a diversos cenários,
como fechaduras eletroímã, eletromecânica e
automatizadores de portão.

Especificações técnicas

SS 230
Tensão de alimentação

12 Vdc

Potência de consumo

3,6 W

Corrente de chaveamento

300 mA

Temperatura de operação

0 °C a 45 °C

Umidade de operação

20% a 80%

Métodos de autenticação

Cartão de proximidade e senha numérica

Frequência de operação

125 kHz

Capacidade máxima de cartões

30.000

Interface de comunicação

Ethernet

Dimensões (L × A × P)

94 × 130 × 52 mm

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.17

