
Leitor AXIS A4010-E
Leitor touch-free universal

AXIS A4010-E Reader without Keypad é um resultado da cooperação entre a Axis e a ASSA Abloy que foi desenvolvido
para trabalhar com perfeição com o AXIS A1001 Network Door Controller. O leitor tem um custo acessível, não possui
teclado e suas dimensões reduzidas facilitam a instalação. Dois símbolos em LED proporcionam um feedback claro.
O leitor oferece acesso touch-free (sem contato) com a maioria dos formatos de cartões de acesso e é indicado para
instalações em ambientes internos ou externos. A classificação IP65 o torna preparado para ambientes severos.

> Desenvolvido para combinar perfeitamente com o controlador AXIS A1001

> Suporte à maioria dos formatos de cartões inteligentes

> 2 símbolos em LED proporcionam um feedback claro

> Preparado para uso em ambientes internos e externos

> Classificação IP65

Folha de dados



Leitor AXIS A4010-E
Produtos
compatíveis

AXIS A1001 Network Door Controller, AXIS A1601 Network Door
Controller

Indicações e interface do usuário
Autenticação de
entrada

Cartão, Tag

Alcance de
leitura

30 – 40 mm com os cartões e tags recomendados

Indicação de
status de alarme

Símbolos para: acesso autorizado, acesso negado

Geral
Invólucro ABS e plástico sem halogênio

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 – 24 VCC
máx. 2,8 W
Traduzido em 240 mA a 12 V

Condições de
operação

-30 °C a 70 °C (-34 °F a 158 °F)

Condições de
armazenamento

-50 °C a 70 °C (-58 °F a 158 °F)

Aprovações EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN 55024, EN 50130-4,
CFR parte 15 Subparte C, AS/NZS 4268, RSS-GEN,
RSS-210, EN 50581, EN/IEC 60950-22, ETSI EN 300 330–1,
ETSI EN 300 330–2, UL294

Dimensões 85 x 46 x 19 mm (3,35 x 1,8 x 0,75 pol.)
Comprimento do cabo: 3 m

Peso 128 g (0,28 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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