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WORKSTAR 80 
Beléptető és munkaidő-nyilvántartó terminál 

 

Beléptető és munkaidő-nyilvántartó terminál 
egy beépített RFID PROXIMITY (közelítő) 
kártyás olvasóval, valamint hangjelzővel 
rendelkezik. Hálózatba köthető, lekérdezhető 
és minden funkciója programozható. 
A Workstar 80 a mozgási eseményeket nem 
felejtő memóriájában tárolja (20.000 
mozgásadat) és az esemény naplót a 
feldolgozó számítógép (PC) tetszőleges 
gyakorisággal lekérdezheti. 

Műszaki jellemzők: 
 
• Beépített RFID Proximity olvasó 
• Belső memória: 512kB FLASH 

1MByte RAM nem felejtő memória 
• Választható interfész: 

o RS232 1200-112.000 Baud 
o RS485/RS422 (max. 128 terminál 

felfűzhető) 
o USB port 
o Ethernet IEE802 

• Teljesítményfelvétel: hálózatról 220V 
Panasonic KXA 11 tápegységgel max. 3VA 

• Szünetmentes beépített tápegység (opció) 
• Környezeti hőmérséklet: -25 - +50C0 
• Relatív páratartalom: max. 80% 
• Mechanikai méret: 189 x 134 x 40 mm 
• Lekérdezhető, listázható, jelszó cserélhető 
• Beltéri és opcionális IP 65 fokozatú kültéri 

tokozás 
• Olvasható azonosító kulcsok: 
• Proximity kártya 

o Kulcstartó transponder 
o Karkötő transponder 
o Beültetett transponder 

• Kültéri kivitelben is rendelhető 
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Raktári típusok: 
 

• Workstar 80-F OFF-LINE terminál:  
o betanítható 
o nem tárolja az eseményeket, 

tehát nem vezet naplót az 
eseményekről 

o nem csatlakoztatható informatikai 
hálózatba 

• Workstar 80-N ON-LINE terminál:  
o távolról vezérelhető az 

informatikai hálózaton keresztül 
o informatikai hálózatba köthető 
o nem tárolja az eseményeket, 

tehát nem vezet naplót az 
eseményekről 

• Workstar 80-FN OFF-LINE / ON-LINE 
terminál:  

o távolról programozható vagy 
vezérelhető az informatikai 
hálózaton keresztül  

o adattárolásra képes, dátum és 
időbéllyeggel ellátott naplót vezet 
az eseményekről, ami 
számítógépről lekérdezhető, vagy 
átprogramozható a jogosult 
felhasználók listája is 

o abban az esetben is üzemképes 
marad, ha az adatkapcsolat a 
szerverszámítógéppel valamilyen 
okból megszakad 

 

Opciók: 
 

• Jogosultságvizsgálat 
• Ajtózár vezérlés 
• Eseményrögzítés, hálózat, akku, memória 

állapot 
• Dallamüzenet, hangjelzés 
• Hangos-, néma-riasztás 

• Szabotázsvédelem 
• Távkarbantartás 
• Internet kommunikáció 
• IP 65 fokozatú kültéri tokozás 
• Opcionálisan csatlakoztatható külső 

perifériák: 
o Mágneses ajtózár, forgókereszt 
o Zsilip, sorompó, forgókapu 
o Nyitás érzékelő, mozgásérzékelő 
o Riasztó fény/hangjelző 

 
 
 
 
 


