CATALOGUS
ROLLING CODE HANDZENDERS
Rolling code handzenders krijgen na ieder gebruik een nieuwe code en kunnen
hierdoor niet gekopieerd worden.
De handzenders worden projectma g geprogrammeerd en zijn leverbaar in
een 1, 2 en 4‐kanaals uitvoering.
Als een verloren handzender moet worden vervangen dan zal de “oude” hand‐
zender automa sch uitgeschakeld wordt na een eerste gebruik. Hierdoor
wordt misbruik voorkomen.

Handzenders met rolling code

SKR4IRP

SKR1IRP

Handzender, 1‐kanaals

SKR2IRP

Handzender, 2‐kanaals

SKR4IRP

Handzender, 4‐kanaals

ZSHIRP

Wandbeves ging voor IRP handzender

Handzenders met rolling code waterdicht

SKR4WDIRP

SKR1WDIRP

Handzender, waterdicht, 1‐kanaals

SKR2WDIRP

Handzender, waterdicht, 2‐kanaals

SKR4WDIRP

Handzender, waterdicht, 4‐kanaals

ZSHWD

Wandbeves ging voor WD handzender
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CATALOGUS
ROLLING CODE ONTVANGERS
Rolling code ontvangers communiceren met Rolling code handzenders. De
ontvangers zijn geschikt voor maximaal 25, 200 of 2000 handzenders.

Basis ontvangers
EKR2MIRP

Onderstaande basis ontvangers werken met Rolling codes maar worden
“ingeleerd” met een programmeerknop op de ontvanger print. Deze ontvan‐
gers hebben geen verliesindex en geen virtuele geheugens.
EKR2MIRP

Ontvanger, 2‐kanaals, 82x45mm, 12‐24V, 25 zenders

Ontvangers met verliesindex
Onderstaande ontvangers zijn voorzien van een verliesindex waarmee
“verloren” handzenders worden vervangen in de ontvanger.
EKR4DIRP

Ook kunnen de ontvangers worden voorzien van virtuele handzenders waar‐
door later handzenders kunnen worden toegevoegd zonder projectbezoek.

EKR2MZIRP

Ontvanger, 2‐kanaals, 82x45mm, 12‐24V, 200 zenders

EKR4DIRP

Ontvanger, 4‐kanaals, 120x120mm, 230VAC, 2000 zenders

EKR4DIRP‐24

Ontvanger, 4‐kanaals, 120x120mm, 24VDC, 2000 zenders

ZM256IRP

Extra geheugenmodule, 2000 zenders

ANT3A

Staafantenne met 3 meter kabel en montagebeugel

ANT8A

Staafantenne met 8 meter kabel en montagebeugel
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CATALOGUS
ROLLING CODE TAGS
Rolling code tags krijgen na ieder gebruik een nieuwe code en kunnen hier‐
door niet gekopieerd worden. De tags worden projectma g geprogrammeerd.
Als een verloren tag moet worden vervangen dan zal de “oude” tag automa‐
sch uitgeschakeld wordt na een eerste gebruik. Hierdoor wordt misbruik
voorkomen.

Tags met rolling code
TIRP

Tag, druppelvorm, RFID

TIRP‐K

Tag, credit card formaat, RFID

TIRP

Tags, ingebouwd in handzender
SKR1TIRP

Handzender, 1‐kanaals, geïntegreerde RFID tag

SKR2TIRP

Handzender, 2‐kanaals, geïntegreerde RFID tag

SKR4TIRP

Handzender, 4‐kanaals, geïntegreerde RFID tag

ZSHIRP

Wandbeves ging voor IRP handzender

SKR1TIRP
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CATALOGUS
TRANSPONDER SYSTEMEN
Rolling code tags worden gelezen met een Rolling code transponder systeem.
Een transponder systeem bestaat uit een centrale en een of twee RFID lezers.

Centrales
RTIRP

De centrales zijn geschikt voor maximaal 2000 tags. De centrales zijn voorzien
van een verliesindex waarmee “verloren” tags worden vervangen in de centra‐
le. Ook kunnen de centrales worden voorzien van virtuele tags waardoor later
tags kunnen worden toegevoegd zonder projectbezoek.
De uitgebreide centrale is voorzien van An ‐Pass‐Back.

RTIRP

Centrale, 1 lezer, 2‐kanaals, 120x80mm, 12‐24V, 2000 tags

RTIRP2AP‐I

Centrale, 2 lezers, APB, 120x120mm, 12‐24V, 2000 tags

Lezers RFID
AT80AV

Lezer, RFID, opbouwmontage, buiten gebruik

AT80

Lezer RFID, opbouwmontage, binnen gebruik

AT80AV

AT80
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