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Terminál
LOGIC 310

Terminál je určen pro registraci docházky a  kontrolu přístupu 
pomocí kontaktních čipů Dallas. Umožňuje 7 registrací pracov-
ní doby a  možnost zobrazení salda přesčasů ke dni zpracová-
ní docházky. Používá zvukovou a  optickou signalizaci, včetně 
zobrazení jména a  typu registrace na LCD displeji. Informace 

o  registracích a  saldu pracovní doby jsou ukládány do vnitřní 
paměti, proto není nutná nepřetržitá komunikace se serverem. 
Zabudované diagnostické funkce zabezpečují bezpečný přenos 
dat. Terminál umožňuje připojení externího snímače a  elektro-
magnetického zámku nebo turniketu pomocí zabudovaných relé.
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Pro koho je LOGIC 310 určen?
Terminál využívá kontaktní snímání kódů identifikačních čipů Dallas a je vhodný převážně pro malé 
a střední výrobní společnosti s možností umístění ve vnitřních prostorech areálu.

Přínosy terminálu LOGIC 310
• Zobrazení salda přesčasových hodin pro jednotlivé zaměstnance
• Hlídání a evidence neoprávněných vniknutí do prostoru � rmy
• Při připojení čidla možnost sledování opožděného zavření dveří

Vlastnosti
• Umožňuje 7 registrací přerušení pracovní doby
• Terminál je funkční i při výpadku komunikace se serverem
• Terminál je vybaven diagnostickými funkcemi, které zabezpečují spolehlivý přenos a uložení dat
• Využití kontaktního snímání kódů pomocí identi� kačních čipů Dallas
• Rychlá možnost opravy chyby při registraci docházky

Technická specifi kace
• Rozměry: 200 × 150 × 45 mm
• Napájení: 10–14 V (maximum), stejnosměrné
• Provozní teplota: -10 °C až +35 °C (okolní teplota, pracovní)
• Průmyslové krytí: IP 00
• Typ snímacího média: čip Dallas 1990R, provedení F3 a F5
• Komunikační rozhraní: RS485, Ethernet, Wi� 
• Displej: LCD alfanumerický 2× 16 znaků
• Délka kódu: 10 míst
• Počet přerušení: 7 + saldo
• Počet registrací: max. 10 000
• Signalizace: optická (LED, LCD displej) a zvuková
• Paměť: � ash 256 KB
• Relé: 2×, každé s 1 přepínacím kontaktem
• Časování relé: nastavitelné sepnutí 0–60 sekund se zpožděním


