Va r io .G a t e
Új olvasási generáció a személyi
beléptetésben. Válassza az innovációt,
rugalmasságot és fenntarthatóságot.

A kép eltérhet a valós terméktől

Innovatív egyszerűség
• Az összes jegyfajtához illeszkedő olvasási pont,
RFID, Print@Home vagy barcode jegyekhez
bármely méret-ben (hosszú, széles, rövid).
• Stadionok, kiállítási központok, parkok vagy bármely
más személyi beléptetési platform – Vario.Gate, amiért
mindehol otthon érezheti magát.

Csökkentse kiadásait – takarítson meg pénzt
• Fektessen be jövőjébe: Vario.Gate jól fel van készítve
a jövő technológiák fogadására.
• Alacsony karbantartási dizájn: találj ki gyorsan és
könnyedén szabványos karbartartási terveket.
• Migráció könnyen kivitelezhető: használja a meglévő
SKIDATA forgóajtókhoz, vagy használja a Vario.Gate-et
SKIDATA személyi beléptetési olvasók kombinációjával.

Nagyon egyszerű használat
által megerősítve

–

látogatók

• Különböző jegyek – egy olvasási pont
• A sorbanállás már a múlté: a várakozási idő
már csak az eredeti töredéke.
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Növelje meg forgalmát – Erősítse meg
márkáját
• Vario.Gate felismeri a hamis jegyeket és
megakadályozza az illetéktelen belépést.
• Használja az új kijelzőt reklámozásra.
• Vario.Gate elérhető az Ön egyesített színeiben is.

Megbízható és biztonságos
• Biztos lehet benne:: Vario.Gate of ine-képes,
tehát hálózati problémák esetén is elérhető.
• Bizonyított biztonság: a komponensek különböző
környezetben kerültek tesztelésre.
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Tulajdonságok
• Használata nagyon egyszerű, az összes jegy egy ponton
olvasható
• Különböző jegyeket és adathordozókat könnyedén olvas
• Vario.Gate integrálható a jövőbeli technológiákkal, mint pl.
Calypso, FeliCa vagy NFC .
• Használhatja a meglévő SKIDATA forgóajtókkal.
• A nem SKIDATA forgóajtókkal is kompatiblisek.
• A nyitó mechanizmus teszi könnyűvé a karbantartást.
• A moduláris dizájn lehetővé teszi a gyors alkatrész cseréket is.
• Hely a kiegészítők számára.
• Vario.Gate teljesen integrálható a SKIDATA Handshake.Logic-ba
• Az of ine-képesség extrémen nagy megbízhatóságot és biztonságot kínál.

Szabványos verzió
Vario.Gate p@h/qvga/V3
• QVGA Színes kijelző
• Animált LEDjelzés
• 1D/2D barcode olvasó a Print@Home jegyekhez optimalizálva.
• 13.56 MHz RFID modul
• Of ine-képesség
• Monophón jelgenerátor
• Nyitási mechanizmus

Kiegészítők
• Vario.Gate Spacer Szett
• Vario.Gate SD-Interface Print (SKIDATA forgóajtó)
• Vario.Gate OEM Interface Print (OEM forgóajtó)
• Vario.Gate Burkolat/V1

Opciók
Választható felszereltség
• Vario.Gate Irányfelismerő Adapter
• Vario.Gate Operátor Fény
• Vario.Gate Operátor Kijelző
• Vario.Gate/FRMO/Hang modul
• Vario.Gate Érintő kijelző
• Vario.Gate Kamera
Adapter
• Vario.Gate – AS x70i C/Adapter/FL
• Vario.Gate – AS x70i C/Adapter/FR
• Vario.Gate – AS x70i C/Adapter/B
• Vario.Gate – AS x70i C/Adapter/L+R
• Vario.Gate Adapter Retro t Kit Customization
• Vario.Gate Customization Burkolat színek
• Vario.Gate Customization előlapi színek
• Vario.Gate bal eltávolítható SKIDATA-Logo

Technikai leírás
Méretek

250 mm x 400 mm x 210 mm / 9.84” x 15.75” x 8.27” (w x h x d)

Súly

kb. 11 kg / 24.3 lbs (felszereléstől függően)

Üzemi feszültség

24 V DC

Fogyasztás

max. 100 W, typ. 1 to 1.2 A

Hőmérsékleti tartomány

Üzem: −30 °C to +50 °C / −22 °F to 122 °F
Tárolás: −30 °C to +70 °C / −22 °F to 158°F

Alváz

Magas teljesítésű műanyag RAL 9007, fekete laminált biztonsági üveg

Adathordozók

1D-barcode: Interleaved 2 of 5, EAN 8/13, Code 39/128
2D-barcode: DataMatrix, PDF 417, QR
RFID: Mifare Ultralight/Classic, Infineon MyD plain
ISO14443 A/B und ISO18092 / NFC
Skidata RFID: keycard basic/unlimited/ca13/advanced/venue, keytix light, keywrist light/unlimited

Felület

10/100 Mbit Fast Ethernet Auto Negotiation / Auto Crossing

Nyilatkozatok / Tanúsítványok

CE, FCC, IC, CЯUUS, Ukr-Sepro, GOST-R, C-Tick

Védőosztály

IP 53

Teljesítmény

kb. 1200 fő/óra, a belépő személyek viselkedésétől függően

Rendszerkövetelmények

Handshake.Logic Version 6.0
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