
AXIS A4011-E Reader
Leitor touch-free genérico com teclado

O AXIS A4011-E Reader é um leitor touch-free com teclado. Ele foi desenvolvido para combinar perfeitamente com o
AXIS A1001 Network Door Controller. O leitor destina-se ao uso em ambientes internos e externos e é compatível com a
maioria dos formatos de cartões inteligentes. O AXIS A4011-E Reader foi desenvolvido para combinar perfeitamente com
o AXIS A1001 Network Door Controller. O AXIS A4011-E possui design ergonômico atemporal com teclado iluminado.
O leitor possui símbolos visíveis e sonorizador para fornecer respostas ao usuário. A caixa de plástico foi desenvolvida
para uso interno e externo, enquanto que o teclado possui teclas robustas de aço inoxidável. O AXIS A4011-E oferece
suporte às tecnologias de cartões de 13,56 MHz para atender aos requisitos de um sistema de controle de acesso físico
moderno. Para simplificar a migração e eliminar a necessidade de cartões de entrada duplicados, o leitor pode trabalhar
com duas tecnologias de cartões diferentes simultaneamente no mesmo sistema.

> Desenvolvido para combinar perfeitamente com o AXIS A1001

> Design ergonômico

> Interação intuitiva com o usuário

> Preparado para ambientes externos

> Suporte à maioria das tecnologias de cartões inteligentes

Folha de dados



AXIS A4011-E Reader
Produtos
compatíveis

AXIS A1001 Network Door Controller, AXIS A1601 Network Door
Controller

Indicações e interface do usuário
Autenticação de
entrada

Cartão, tag, código PIN, código de porta

Alcance de
leitura

30 – 40 mm com os cartões e tags recomendados

Indicação de
status de alarme

Símbolos para: acesso concedido, acesso negado, teclado,
armado, desarmado

Geral
Invólucro Gabinete: ABS e plástico sem halogênio

Estrutura de montagem: metal fundido

Tecnologia do
leitor

Genérico 13,56 MHz (MIFARE Classic, MIFARE Plus (Níveis 1 e 3),
MIFARE DESFire EV1, iCLASS® CSN e iCLASS® SEOS™a

Comunicação RS–485 – OSDP

Alimentação 12 VCC
mín. 110 m a 12 V sem retroiluminação e sem código de porta ou
indicação de status de alarme
máx. 160 mA a 12 V com retroiluminação sempre acessa, código
de porta ativo e indicação de status de alarme ativa
máximo de 200 mA a 12 V

Condições de
operação

-25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F)

Aprovações EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, FCC parte 15 subparte 15,
AS/NZS 4268, RSS-GEN, RSS-210, EN 50581, EN/IEC 60950-1,
EN/IEC 60950-22, ETSI EN 300 330–2, ETSI EN 301 489-1,
ETSI EN 301 489-3, UL294

Chave de violação Switches de violação integrados entre o gabinete e a parede e
switch óptico de abertura para violação da caixa.

Dimensões 157 x 62 x 22 mm (6,2 x 2,4 x 0,87 pol.)

Peso 270 g (0,59 lb)

Garantia Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

a. Cartão de configuração adicional necessário, vendido separadamente.

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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