
Ελεγκτής (controller) για εφαρμογές 
Χρονοπαρουσίας (Τ&Α)

PR 602LCD
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ROGER ACCESS CONTROL SYSTEM

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας 10-15V DC

Κατανάλωση ~ 100 mA

Tamper Normally closed contact, 50mA rated

Κάρτες προσέγγισης (proximity) EM 125KHz (EM 4100/4102 compatible)

Απόσταση ανάγνωσης καρτών Μέχρι 12 cm (ανάλογα με την κάρτα)

Μέγιστη απόσταση ελεγκτή και 
βοηθητικού καρταναγνώστη 150m (500 ft)

Μέγιστη απόσταση ελεγκτή και 
Η/Υ ή κάρτας CPR-32 (σε RS-485) 1.200m (4.000 ft)

Θερμοκρασία / Υγρασία 
λειτουργίας -25 … +60 oC  / 5 … 95 % (non condensing)

Προστασία IP 65

Διαστάσεις (ΠΛΑΤΟΣ-ΜΗΚΟΣ-ΒΑΘΟΣ) 170 x 110 x 42 mm

Βάρος ~ 410 gr

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτόνομη ή δικτυακή λειτουργία
Έλεγχος 1 πόρτας αλλά με διάκριση για είσοδο και έξοδο
Θύρα RS-485 για τοπική σύνδεση Η/Υ ή δικτύωση.
Συνεργάζεται με καρταναγνώστες (readers) καρτών ή πληκτρολόγια 
ΡΙΝ της σειράς PRT ή τύπων WIEGAND & MAGSTRIPE
4.000 χρήστες με κάρτα και / ή κωδικό ΡΙΝ
127 ομάδες χρηστών
Δυνατότητα χρονοπαρουσίας και ρύθμισης διακοπών
99 διαφορετικά χρονοπρογράμματα
Anti-passback
Καταγραφή και αποθήκευση μέχρι 32.000 κινήσεων (events)
Προγραμματίζεται μόνο από Η/Υ  
με λογισμικό windows 98/NT/Me/XP
Οθόνη LCD 4ων γραμμών
4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών
ΙΡ65 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο
Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού μέσω Η/Υ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ελεγκτής (controller) PR-602LCD είναι σχεδιασμένος για 
αυτόνομο ή δικτυακό έλεγχο πρόσβασης σε 1 πόρτα με έμφαση 
στην υλοποίηση εφαρμογών χρονοπαρουσίας. Χρησιμοποιείται 
σαν πληκτρολόγιο πρόσβασης (ΡΙΝ) αλλά έχει και ενσωματωμένο 
πηνίο για αναγνώριση καρτών τύπου Proximity. Διαθέτει μεγάλη 
οθόνη LCD 4ων γραμμών, πλήρες αριθμητικό πληκτρολόγιο 
και 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για ειδικές λειτουργίες 
(programmable function keys). Για τις εφαρμογές χρονοπαρουσίας 
θα χρησιμοποιηθεί  βοηθητικός καρταναγνώστης της σειράς PRT 
ή τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα ώστε να ορίζεται η άφιξη και η 
αναχώρηση του κάθε χρήστη.

Καταγράφει μέχρι 32.000 κινήσεις, τις οποίες μπορούμε να 
επεξεργαστούμε μέσω Η/Υ σε απλό αρχείο κειμένου (txt, ascii κλπ.). 
Χρησιμοποιώντας το ειδικό λογισμικό ROGER RCP, μπορεί να γίνει 
και ειδική επεξεργασία των κινήσεων για υπολογισμό υπερωριακής 
απασχόλησης, προγράμματος αδειών ή διακοπών κλπ. Ο ελεγτής 
PR602LCD είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο 
(ΙΡ65).

Προγραμματίζεται μόνο από Η/Υ μέσω ειδικού λογισμικού (RACS) 
σε περιβάλλον Windows 98/NT/Μe/XP. Για τη σύνδεση του ελεγκτή 
με τον Η/Υ απαιτείται interface USB/RS-485 (μοντέλο UT-2 USB) ή 
TCP/RS-485 (μοντέλο UT-4).


