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Vysoká
bezpečnostBiometrieRFID

Moderní bezkontaktní (RFID) a biometrický identifikační systém určený pro 
kontrolu přístupu osob, evidenci docházky, monitorování RZ vozidel, 
evidenci návštěv a jiné aplikace s využitím uvedených technologií.
AKTION umožňuje realizovat spolehlivá řešení  v oblasti identifikace
a bezpečnosti pro velké společnosti, podniky, instituce i malé firmy. Zařízení 
AKTION je možné používat v různých lokalitách a propojit pomocí 
podnikových sítí nebo internetu. 
Vyhodnocovací software lze provozovat lokálně nebo na síťových serverech 
a data přenášet do jiných informačních systémů, např. personalistika a mzdy, 
výroba, aj.. AKTION ovládá vstupní dveře, turnikety, vjezdové závory a jiná 
zařízení.

Originální design všech zařízení
Více než 150 typů výrobků a modifikací
Vývojové centrum s podporou fondů EU 
Modulární koncepce HW a SW 
Otevřená databázová architektura
Oboustranné propojení s CCTV, EZS, EPS a Vizualizace
Různé bezkontaktní technologie (LF, HF, UHF)
Biometrické technologie (otisk prstu, duhovka, 
rozpoznávání obličeje)
Platforma MS Windows a MS SQL
15 let zkušeností s vývojem a implementacemi
Více než 1000 aplikací v ČR a SR
Rozsáhlá partnerská síť
Servisní centrum pro on-line vzdálenou správu 
a podporu SW aplikací
Různé jazykové verze
Široký sortiment doplňků a příslušenství 
Vývoj i výroba HW a SW v ČR

Charakteristika
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Představení produktu



Docházkový systém urychluje a zpřesňuje evidenci docházky 
zaměstnanců a sleduje aktuální přítomnost osob na pracovišti. 
Umožňuje automatické převody dat do informačních, personálních a 
mzdových programů a řeší logické vazby a výpočetní algoritmy podle 
přání zákazníka.

Aplikace

Evidence docházky Docházka ON-LINE
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Aktion.ONE – on-line řešení zpracování docházkové agendy formou 
webové aplikace s přednastavenými parametry. Zákazník používá 
pouze docházkový terminál bez nutnosti instalace SW. Provoz 
aplikace a správu dat zajišťuje společnost EFG CZ spol. s r.o. na 
centrálním serveru. Více na www.dochazkaonline.cz.

Propojení do  mezd

ABRA Gx K2 Software OK mzdy

AIX PAM Kostka OLYMP (SK)

Datalock (SK) KS Program Prometeus (SK)

Helios Green Money S3 Softip (SK)

Elanor Global Human (SK) SAP R3, XI

Helios Red a Orange MRP Target

PERM Nugget SW Vema

ALTEC Persims BSW Další zakázk. řešení

Více typů evidenčních terminálů (ID karty, biometrie)
Uživatelské nastavení výpočtů docházky
Propojení s ovládáním dveří nebo turniketů
Intuitivní SW a webový uživatelský přístup
Ověřování uživatelů pomocí Active Directory
Konfigurace SW podle počtu aktivních osob a uživatelů

Rychlá a snadná instalace
Minimální počáteční  i provozní náklady
Stačí pouze webový prohlížeč
Měsíční/roční/neomezená doba využívání



V reálném čase dovoluje zabránit vstupu nepovolaným osobám do 
vytipovaných prostor, monitorovat pohyb pracovníků v hlídaných 
prostorech a v bezpečnostních zónách. 
Poskytuje stálý přehled o pohybu osob a vozidel, nahrazuje složité 
klíčové hospodářství .

Kontrola vstupů a vjezdů
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Rychlé a pohodlné odbavování návštěvníků při příchodu i odchodu 
včetně vydávání jednorázových přístupových karet. 
Zamezuje pohyb nepovolaných osob v budovách nebo areálech. 
Poskytuje zpětný přehled všech příchodů, odchodů, délky pobytu 
osob, účelu a jména navštíveného.

Registrace návštěv



Aplikace
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Sledování odpracované doby na zakázkách a výrobních operacích. 
Rychlé a efektivní zpracování dat pomocí průmyslových terminálů. 
Systém poskytuje přehled o počtu odpracovaných hodin 
a odvedených kusů výrobků do informačních systémů řízení výroby.

Výrobní operace
Podporuje ekonomické řízení stravovacího provozu při splnění 
individuálních požadavků a norem. Strávník využívá bezkontaktní 
kartu i pro bezhotovostní platby a  odpadá administrace stravenek.
Umožňuje jednoduše vytvářet jídelníčky pro konkrétní dny. Podle 
objednávek strávníků poskytuje podklady pro denní provoz kuchyně, 
včetně konečného měsíčního vyúčtování.

Evidence stravování
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IP telefonní ústředny

Integrovaná řešení

IP Kamerové systémy

Integrace s dalšími síťovými systémy (ACS, EZS aj.)
Vzdálený video management celého systému
Z kteréhokoliv místa na světě s připojením k internetu 
může uživatel vzdáleně sledovat a nahrávat živé video 
záběry
Snadné rozšiřování, využití stávající počítačové sítě 
(LAN/Internet)
Inteligentní analýza obrazu (detekce pohybu, odložených 
nebo zmizelých objektů, rozpoznávání RZ a lidského 
obličeje, počítání osob)
Rozlišení dosahuje až několika megapixelů
Technologie neprokládaného řádkování pro ostré snímání 
rychlých dějů, bezdrátový přenos (WiFi), napájení kamer 
po datovém kabelu

Vzdálená evidence docházky mobilním telefonem
Jednoduchá registrace celodenních nepřítomností 
(nemoc, dovolená…)
Zápis údaje o nepřítomnosti do kalendářů (MS EXCHANGE, 
OUTLOOK, GOOGLE)
Zobrazování různých typů nepřítomnosti ve sdílených 
kalendářích (služebně, apod.)
V případě nepřítomnosti přesměrování telefonních hovorů 
na IP telefonní ústředně a zapnutí hlasové schránky na 
telefonním čísle 

Specifikace

Specifikace

Výhodou identifikačního systému Aktion je možnost integrace 
s externími systémy na úrovni HW nebo SW. Propojením s kamerovým 
systémem získáte přehled o průchodech osob přes turnikety, dohled 
nad identifikací vozidel a řidičů přes vjezdové závory nebo sledování 
výroby a dodržování správně-výrobní praxe. Získáte dokonalý 
přehled o vstupu do objektů bez nutnosti využití stálé ostrahy.

Propojením docházkového systému s telefonní ústřednou 
prostřednictvím Microsoft Exchange získáte výhodu sjednocené 
komunikace. Aktion umožňuje směrování telefonních hovorů podle 
aktuální přítomnosti osob na pracovišti dle událostí v kalendáři MS 
EXCHANGE, OUTLOOK, GOOGLE.



Integrovaná řešení
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ID systém Aktion může být provozován jako součást SW C4 pro 
integrovanou správu budov.
Společně s ostatními technologiemi, jako je EZS, EPS, CCTV, 
zabezpečuje grafickou vizualizaci prvků a řízení systémů.

Integrovaná správa budov
Pro přehlednou informaci o stavech identifikačního systému na 
jednotlivých místech budovy je určen grafický vizualizační modul. 
Univerzální monitorovací SW umožňuje sledování stavu zařízení 
a zobrazení situace pomocí grafických map. SW je určen pro 
pracoviště centrálních dispečinků nebo dohledů nad technologiemi, 
kde se shromažďují důležité provozní informace. Monitoruje zejména 
výpadky komunikace na datové síti, alarmy, použití neplatné karty, 
pokusy o neoprávněný průchod aj.

Grafická vizualizace
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Integrovaná řešení

Rozpoznávání RZ

Unikátní rozpoznávací poměr (98-99%)
Velmi vysoký výkon (rychlost detekce a rozpoznávání)
Schopnost kontroly gramatiky
Podpora nerozpoznaných znaků (znečištěných, prasklých 
či jinak poškozených RZ)
Podpora dekorativního tvaru RZ (mezery, pomlčky)
Stálá aktualizace stávajících a příprava nových národních 
systémů RZ
Podpora jiných než národních systémů značek (např. 
označování nebezpečných nákladů – TDG)
Možnost tvorby seznamů povolených a zakázaných RZ pro 
zlepšení možností událostního řízení

Specifikace

Softwarová aplikace slouží k automatizovanému zpracování 
obrazových dat registračních značek projíždějících vozidel.  
Podporuje zhruba 50 různých národních i jiných systémů 
registračních značek vozidel. 
Propojení se SW Aktion umožňuje v reálném čase porovnávat 
snímané  RZ  s  údaji  v  databázi  a  ověřovat  platnost  vjezdu  vozidel.

Výroba a personifikace plastových karet 
(přístupové, věrnostní, reklamní)
Řízení logického přístupu k PC a SW aplikacím
Identifikace návštěvníků ve sportovních centrech
Ovládání kopírek, jídelních a nápojových automatů
Řízení placených parkovišť
Kontrola obchůzky strážných
Ovládání výtahů
Zapínání EZS (ovládání střežení)
Evidence školení osob
Sledování toku materiálu a výrobků
Evidence majetku
Jiné aplikace

Zakázkové aplikace
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Software

Je určen firmám, které vyžadují přizpůsobení softwaru svým 
specifickým podmínkám. Program komunikuje se zařízeními na síti 
pomocí protokolu TCP/IP s vysokou úrovní zabezpečení. Umožňuje 
přístup uživatelům podle jejich zařazení a úrovně oprávnění. 
Obsahuje zabudované funkce docházky, stravování, výroby a dalších 
aplikací, včetně možnosti propojení s jinými softwary.
Software Aktion je pro firmy, které od systému očekávají vyšší 
přidanou hodnotu než pouhou evidenci průchodů osob.

Aktion.NEXT 

Podpora více agend a jazykových verzí
Dynamické funkce pro držitele karty
Uživatelská tvorba formulářů
Různé typy historií záznamů
Jednotné uživatelské rozhraní pro všechny agendy
Univerzální export, import a tisk dat
Webová nadstavba 
Snadné nastavení  „vlastních a oblíbených“ menu
Podpora automatické aktualizace databáze a upgrade 
aplikace ze serveru technické podpory

Specifikace
Uživatel může ukládat různé 
informace o držitelích karet 
a přidělovat  různá přístupová 
oprávnění, včetně okamžité 
blokace. Jedna osoba může 
mít přiděleno více ID karet. 
Lze definovat zóny,  skupiny 
snímačů a různé skupiny 
oprávnění podle pracovního 
zařazení.

Management karet, uživatelů a přístupových oprávnění

Propojení s jinými aplikacemi

AlVIS

ATEAS

Grafický vizualizační software společnosti Spirit

Digitální záznamový a vyhodnocovací systém

BAKALÁŘ Třídní kniha – evidence zameškaných hodin v systému 
školní administrativy 

C4 Integrační a bezpečnostní systém společnosti Gamanet

GENESIS Řídicí ústředna el. zabezpečovací signalizace společnosti 
Alarm Absolon

DIBOS Digitální záznam a řídicí jednotka pro kamerové systémy BOSCH

GPP Parkovací systém pro řízená a placená parkoviště společnosti 
Green Center

LDAP

IPEX

Rozhraní pro přístup k datům na adresářovém serveru Windows

IP telefonní ústředny

MILESTONE Digitální záznamový systém pro IP kamery AXIS a jiné výrobce
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Na vybrané PC stanici sleduje reálný stav terminálů a 
kontrolérů připojených do sítě. Lze provádět aktualizace 
zařízení a servisní nastavení. On-line monitor událostí na 
komunikačních linkách.

Každý záznam má vedenou úplnou historii od svého 
vzniku až po jeho smazání. Podle filtrů lze zpětně 
dohledat požadovanou událost, případně kdo, kdy a co 
upravil. Každý úkon v programu se zaznamenává do 
paměti. Data lze exportovat do TXT, PDF, RFT, XLS, HTML a 
JPG souborů nebo v definovaném DB formátu.

Dle příchodů a odchodů eviduje správce celkový 
odpracovaný čas zaměstnanců v denních, týdenních 
nebo měsíčních intervalech, hlídá odchylky proti fondu 
pracovní doby. Umí pracovat s různými mzdovými 
složkami (přerušení, přestávky, svátky) včetně převodu 
hodnot mezi měsíci. Lze definovat vazby na mzdové 
systémy jiných výrobců.

Procesy v systému mohou probíhat podle předem 
nastavených kalendářů, modelů pracovní doby, módů 
otevírání a povolení. Kalendáře ovlivňují a upřesňují 
výpočty a chování dat v jednotlivých agendách.

Základní SW lze licenčně rozšiřovat o agendy výrobních 
operací, stravování, návštěv podle nabídky výrobce. Na 
základě spolupráce s výrobci bezpečnostních  a 
informačních systémů obsahuje SW řadu definovaných 
propojení na CCTV, EZS, EXCHANGE, ERP a další řešení.

Monitor připojených HW zařízení Kalendáře a časové plány Definované agendy/integrace

Variabilní reporty a žurnály dat Vyhodnocení pracovní doby

Třívrstvá architektura DB/SERVER/KLIENT
Databázový server MS SQL 2008
MS WINDOWS XP Pro + SP a vyšší
IE 7 a vyšší
Velikost instalace cca 100 MB (bez SQL serveru)
Přihlašování dle NT domény
Doporučené parametry PC stanice/serveru:

CORE DUO, 1.66 GHz, 2 GB RAM, 80 GB HDD
LCD monitor 19“, rozlišení 1920 x 1080
On-line UPS + management
Připojení k internetu
Zálohování dat
Připojení do serverového managementu

Parametry
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BiometrieKameraMifare125 kHz

Víceúčelový terminál

AXT-500/510
Multifunkční terminál  řady Aktion.NEXT 
pro evidenci docházky, kontrolu přístupu, 
evidenci výroby a stravování 
s možností identifikace kartou nebo 
otiskem prstu.

Průmyslové PC x86 Intel® Atom™ N270 1.6 GHz
1 GB RAM DDR2
Dotykový TFT displej 8“
MS Windows XP Embedded
Více variant aplikačního SW
Bezkontaktní snímač 125 kHz/13,56 MHz
Kapacitní biometrický senzor 500 dpi
Integrovaná kamera 1.3 MegaPixel
Lze připojit externí snímač
Ovládání dveří, turniketů apod.

Specifikace Technické parametry AXT-500 AXT-510

Frekvenční pásmo

Napájecí napětí 12 V DC

Proudový odběr

Rozhraní 1xWiegand, Ethernet 10/100 Mbps, 1xUSB 2.0, 
1x sekundární RS485

Výstupy

Vstupy

Paměť

Displej LCD

Rozměry (š x v x h)

Pracovní rozsah teplot 0 až +40° C

Krytí IP 30

125 kHz (EM4100) 13,56 MHz (Mifare)

3 A max.

3x relé NO/C/NC

2x tlačítko, 2x dveřní kontakt, 1x tamper

Flash 4 GB

Dotykový 8“ TFT, 800 x 600

262 x 230 x 96  mm

AXT-300/310 
Provedení bez biometrického senzoru

i
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Dveřní kontakt 1

Dveřní zámek 1

Dveřní kontakt 2

Dveřní zámek 2

Alarm

AXT-500/510

LAN/WAN

AXR-500/510

Konstrukce
Dvoudílná konstrukce 
(základna + přední panel) 
s ochranou proti otevření 
a stržení ze zdi (TAMPER).

Dotykový displej 8“
Komfortní ovládání všech 
funkcí terminálu pomocí  
dotykového displeje 
s rozlišením 800 x 600 DPI 
a LED podsvícením.

Kamera
Vestavěná kamera s detektorem 
pohybu a rozpoznáním obličeje.

RFID  Snímač
Bezkontaktní snímač karet
s volitelnou LF nebo HF technologií.

Snímač otisku prstů
Biometrický snímač otisku prstů, 
kapacita 9000 „templates“, 
rychlost vyhodnocení do 2 sec..

Bzučák
Akustická signalizace pro 
vyhodnocení stavů .

Programovací karta
Rychlé nastavení konektivity 
(IP, brána) pomocí konfigurační karty.

Instalace zařízení
Jednoduchá instalace předního 
panelu zasunutím do držáku 
základny s aretací  pomocí šroubu.

LED Signalizace
3 barevná indikace:
   Modrá – zapnuto
   Zelená – přístup povolen
   Červená – přístup odmítnut

Wiegand

RS485

Software
Možnost přepínání obrazovek 
a různých variant softwarů podle
typu provozované aplikace 
např. docházka, přístupy, výroba, 
stravování.

Funkce a schéma zapojení



125 kHzWiegandPIN

Víceúčelový terminál
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AFT-500
Víceúčelový terminál pro bezdotykové otevírání dveří, 
turniketů nebo závor. Vhodné  řešení pro kontrolu 
přístupu osob a evidenci docházky. Nabízí velmi 
pohodlný způsob identifikace pomocí obličeje. 
Záležitosti, jako ztracené nebo odcizené  identifikátory 
(karty, klíčenky) jsou vyloučeny!  

Rozpoznávání osob pomocí obličeje
Jednoznačná a spolehlivá identifikace
Rychlé vyhodnocení do 1 sec
Čtení na vzdálenost až 0,8 m
Kombinace dalších metod ID karta / PIN
Autonomní nebo integrované bezpečnostní řešení
Ovládání dveří, turniketů nebo závor
Jednoduchá obsluha

Specifikace

Technické parametry

Procesor

Kapacita

Záznamová kapacita

Možnosti identifikace

Rychlost vyhodnocení

Čtecí vzdálenost

Klávesnice

LCD

Rozhraní

Výstup

Pracovní rozsah teplot

Rozměry

Hmotnost

Krytí

TI DM CPU 600MHz

500 osob (možnost rozšíření na 1 400)

200 000 událostí, 70 000 fotografií

Obličej / PIN a obličej / Karta / Karta a obličej

Do 1 sec (500 osob)

30 – 80 cm obličej, max. 2 cm karta

4x4 kapacitní dotyková

3,5” TFT barevný displej rozlišení 320 x 240 DPI

Ethernet 10/100Mbps, USB host, Wiegand 26bit/34bit

1x relé NO/C/NC

0 až  -40° C

200 x 115 x 95 mm

0,5 kg

IP 54
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Integrované řešení s ACS nebo EZS Síťové řešení

KSC/E

LAN/WAN LAN/WAN

KSC/E
3

KSC/E
32

Wiegand

RS485

Dveřní zámek 1

Dveřní kontakt 2

Dveřní zámek 2

Alarm

KSC/E
1

KSC/E
2

Dveřní kontakt 1

AFT-500

AFT-500

AFT-500

Dveřní zámek 1

AFT-500

Dveřní zámek 1

i Terminál funguje samostatně i bez použití počítačové sítě.
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Mifare125 kHzPoEEthernet

Docházkové terminály

TSC-300/310
SingleCon docházkový terminál 
s tlačítkovou klávesnicí, displejem 
a napájením přes Ethernet.

6 přednastavených typů přerušení pracovní doby
3 definovatelná tlačítka F1 - F3
Informace o odpracované době zaměstnance
Oboustranné ovládání  dveří  
Kapacita paměti 2.000 osob a 65.535 událostí
Rozhraní ETHERNET (LAN, WAN, VPN), RS485
Napájení PoE (Power on Ethernet)
On/Off-line provozní režim
Funkce  „Globální Antipassback“
Výstupní relé pro ovládání dveří

Specifikace
Technické parametry TSC-300 TSC-310

Frekvenční pásmo

Napájecí napětí 12 V DC nebo PoE (třída 0)

Proudový odběr

Komunikační rozhraní

Bezkontaktní snímač

Displej / klávesnice

Výstupy

Vstupy

Paměť

Pracovní rozsah teplot

512 kB (doba zálohy dat bez napájení max. 48 hod)

-10 až +40° C

Rozměry (š x v x h)

Krytí

118 x 165 x 52  mm

IP 42

125 kHz (EM4100) 13,56 MHz (Mifare)

200 mA/540 mA max. 160 mA/480 mA max.

Ethernet 10/100 Mbps, RS485

1x integrovaný + 1x externí (Wiegand 26/42 bitů)

4x20 znaků/membránová 15 tlačítek

1x relé NC/C/NO

1x tlačítko, 1x dveřní kontakt

Dveřní kontakt 1

Dveřní zámek 1 TSC-300/310 1

TSC-300/310 2 TSC-300/310 32

LAN/WAN

KSC/E 3 

AXR-100/110

Wiegand

RS485
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Mifare125 kHzBiometriePoEEthernet

TSC-500/510
SingleCon docházkový terminál 
s tlačítkovou klávesnicí, displejem, 
integrovaným senzorem otisku prstu     
a napájením přes Ethernet.

6 přednastavených typů přerušení pracovní doby
2 definovatelná tlačítka F1, F2
Informace o odpracované době zaměstnance
Oboustranné ovládání dveří
Kapacita 2.000 osob, 65.535 událostí,
9.000 otisků (templates)
Rozhraní ETHERNET (LAN, WAN, VPN)
Napájení PoE (Power on Ethernet)
Možnost připojení k PC pomocí převodníku RS485/USB
On/Off-line provozní režim
Funkce  „Globální Antipassback“

Specifikace
Technické parametry TSC-500 TSC-510

Frekvenční pásmo

Napájecí napětí 12 V DC nebo PoE

Proudový odběr

125 kHz (EM4100) 13,56 MHz (Mifare)

215 mA / 560 mA max. 175 mA/500 mA max.

Biometrický senzor

Bezkontaktní snímač

Komunikační rozhraní

Displej / klávesnice

Výstupy

Vstupy

Rozměry (š x v x h)

1x relé NC/C/NO

1x tlačítko, 1x dveřní kontakt

118 x 165 x 52  mm

Paměť

Pracovní rozsah teplot

Krytí

512 kB (doba zálohy dat bez napájení max. 48 hod)

0 až +40° C

IP 42

Kapacitní, 500 DPI, 8 MB RAM

1x integrovaný + 1x externí (Wiegand 42, 26 bitů)

Ethernet 10/100 Mbps, RS485

4x20 znaků/membránová 14 tlačítek

Dveřní kontakt 1

Dveřní zámek 1
TSC-500/510

LAN/WAN

AXR-500/510

RS485

Wiegand
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Snímače

AXR-100/110
Úzký bezkontaktní snímač řady 
Aktion.NEXT s originálním designem 
a výměnným vrchním krytem. 
Je dodáván v pěti barevných 
provedeních.

Originální a elegantní design
Malé rozměry – instalace na zárubeň dveří
Dva typy bezkontaktní technologie 
Programovatelné rozhraní Wiegand
Tříbarevná LED a zvuková signalizace
Dvoudílná konstrukce  (snímač + kryt H-100/…)
Snadná instalace 
Konektor pro připojení kabelu
Připojení do různých systémů SKVaD nebo EZS
Varianta OEM provedení (pouze elektronika)
Venkovní provedení

Specifikace

Technické parametry AXR-100 ARX-110

Frekvenční pásmo

Napájecí napětí 12 V DC

Proudový odběr

Rozměry krytu (š x v x h)

Rozhraní

Rozměry snímače (š x v x h)

Pracovní rozsah teplot

Krytí IP 54

125 kHz (EM4100) 13,56 MHz (Mifare)

112 mA 75 mA

45 x 124 x 41 mm

Wiegand 26/42 bitů

42 x 120 x 40 mm

-20 až +50° C

OEMWiegandMifare125 kHz

Kryt H-100/T
Titan

Snímač AXR

Šedá

Červená

Bílá

Černá
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AXR-300/PKAXR-200/210
Bezkontaktní snímač řady Aktion.NEXT s kapacitní 
klávesnicí. Ve spojení s řídící jednotkou umožňuje 
identifikaci kartou nebo kombinací karta a PIN.

Ekvivalent snímače AXR-100/110 v širokém provedení, 
má stejné technické parametry a čtecí dosah. Širší kryt 
je vhodný pro instalace na turnikety, vjezdové stojany 
nebo elektroinstalační krabice. Připojení usnadňuje 
zásuvný konektor.

Technické parametryTechnické parametry AXR-200 AXR-210

Frekvenční pásmoFrekvenční pásmo

Napájecí napětíNapájecí napětí 12 V DC12 V DC

Proudový odběrProudový odběr

Rozměry krytu (š x v x h)Rozměry krytu (š x v x h)

RozhraníRozhraní

Rozměry snímače (š x v x h)Rozměry snímače (š x v x h)

Pracovní rozsah teplotPracovní rozsah teplot

KrytíKrytí IP 30IP 54

125 kHz (EM4100)125 kHz (EM4100) 13,56 MHz (Mifare)

170 mA max.112 mA 75 mA

82,5 x 126 x 42 mm82,5 x 126 x 42 mm

Wiegand 42 bitůWiegand 26/42 bitů Wiegand 42 bitů

80,4 x 121,5 x 38,7 mm80,4 x 121,5 x 38,7 mm

0 až +40° C-20 až +50° C

Originální a elegantní design s podsvětlenou 
číselnou klávesnicí
Frekvence 125 kHz (formát H4100 Unique)
Čtecí vzdálenost 10 cm (ISO karty)
4 místný PIN kód (na vyžádání řídící jednotky)
Výměnný přední samosvorný kryt 
Připojení kabelem 
Tříbarevná LED a zvuková signalizace
Snadná instalace 

Specifikace



BiometrieMifare125 kHz

AXR-500/510
Bezkontaktní snímač řady 
Aktion.NEXT s biometrickým 
senzorem otisku prstu 
a výměnným vrchním krytem. 
Je dodáván v pěti barevných 
provedeních.

Originální a elegantní design
Dva typy bezkontaktní technologie (RFID)
Paměť pro 9.000 otisků prstů (templates)
Rychlost čtení  < 1sec.  
Programovatelné rozhraní Wiegand
Tříbarevná LED a zvuková signalizace
Dvoudílná konstrukce (snímač + kryt  H-500/…)
Konektor pro připojení kabelu 

Specifikace Technické parametry AXR-500 AXR-510

Frekvenční pásmo

Napájecí napětí 12 V DC

Proudový odběr

125 kHz (EM4100) 13,56 MHz (Mifare)

170 mA 150 mA

Biometrický senzor

Rozhraní

Rozměry krytu (š x v x h)

Rozměry snímače (š x v x h)

Pracovní rozsah teplot 0 až +40° C

Krytí IP 50

Kapacitní, 500 DPI, 8 MB RAM

Wiegand 26/42 bitů, RS485

82,5 x 126 x 42 mm

80,4 x 121,5 x 38,7 mm

19
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USBRelé125 kHz

AXR-300i
Autonomní bezkontaktní snímač  
identifikačních karet řady 
Aktion.NEXT, přístupová 
oprávnění karet lze programovat 
z čelního panelu bez nutnosti 
připojení počítače.

Kapacita 256 identifikátorů
Paměť pro 4.000 událostí
Frekvence 125 kHz (formát H4100 Unique)
Čtecí vzdálenost 3 cm
4 programovací tlačítka
Dvoumístný LED display
USB interface pro čtení paměti událostí
Přední kryty v pěti barevných provedeních
Možnost připojení externího snímače
Tříbarevná LED a zvuková signalizace

Specifikace
Technické parametry

Frekvenční pásmo

Napájecí napětí 12 V DC

Proudový odběr

125 kHz (EM4100)

210 mA/325 mA max. 
(s připojeným externím snímačem)

Výstupní programovatelné relé

Rozhraní

Rozměry krytu (š x v x h)

Rozměry snímače (š x v x h)

Pracovní rozsah teplot 0 až +40° C

Krytí IP 32

5A NC/C/NO

Wiegand, USB

82,5 x 126 x 42 mm

80,4 x 121,5 x 38,7 mm

AXR-300i

Dveřní zámek

AXR-100/110 

Wiegand

Autonomní snímač



Stolní snímače
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OCRMifare125 kHz

APR-P20/HS/USB
TWN3/MF
Snímače s USB rozhraním 
pro zadávání 
identifikačních karet.

Zadávání identifikátorů 
Vyhledávání osob v databázi
Vydávání návštěvních karet
Technologie H4100 125 kHz (APR)
Technologie Mifare 13,56 MHz (TWN3/MF)
Rozhraní USB (včetně napájení)
Čtecí dosah max. 5 cm 
Délka kabelu 1 m
Akustická signalizace (pouze APR)
Optická signalizace LED (zelená, červená)
Rozměry APR: Ø 10 mm, v 8 mm
Rozměry TWN3: (š x v x h) 56 x 18 x 88 mm 

Speciální stabilní držák na stůl, neklouzavé snímání
Napájení z USB, < 300 mA
Propojovací kabel 2 m nebo 15 cm
Infračervené osvětlení B900 pro soulad s ICAO
Obousměrné snímání
Stavové indikátory pomocí diod LED
Hmotnost 110 g
Vnější rozměry (š x v x d) 330 x 470 x 960
Vhodná pro banky, hraniční kontroly, policii, dopravu, 
hotely, půjčovny aut a maloobchody

Specifikace

Specifikace

OCR-RTE
Snímač pro strojové 
čtení údajů osob z 
cestovních dokladů 
a jiných průkazů 
totožnosti.

APR-P20/HS/USB

TWN3/MF
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Mobilní identifikace

BluetoothMobilní
telefon

EK-5
Identifikace pomocí mobilních 
zařízení (telefon, PDA, apod.) 
přes Bluetooth rozhraní. 
Vhodné jako doplněk 
k přístupovým systémům jako 
alternativa k bezkontaktním 
kartám.

Dosah 1 - 10 m
Ovládání bran, závor a dveří
Samostatně nebo jako doplněk systému ID karet
Pracuje s jakýmkoli Bluetooth zařízením bez nutnosti 
instalace speciálního softwaru
Kompatibilní s přístupovým systémem Aktion
Instalace do vnitřních prostor z důvody ochrany před 
povětrnostními vlivy a vandalismem

Specifikace Technické parametry

Snímač

Pracovní kmitočet

Čtecí vzdálenost

Proudový odběr

Výstupy

Vstupy

Rozměry

Hmotnost

Krytí

2,4 GHz

3 m dveře, 10 m brány a vrata

Pohotovostní 15 mA, maximální 60 mA

Wiegand 26 bit

Odchodové a administrační tlačítko

100x35x20 mm

70 g

IP 65

Bluetooth

Bezpečnostní 
řešení 
s připojením 
do systému 
Aktion

Dveřní kontakt 1

Dveřní zámek 1

Dveřní kontakt 2

Dveřní zámek 2

Alarm

KSC/E
1

KSC/E
2

LAN/WAN

EK-5

KSC/E
3

KSC/E
32

Wiegand

RS485

EK-5
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Long range868 MHz433 MHz

UHF snímače

MULTIPASS
Unikátní systém dálkového 
ovládání vhodný pro aplikace 
automatického otevírání závor 
nebo vjezdových bran.

Vysílací frekvence 433 MHz
Nezaměnitelný a nekopírovatelný systém plovoucího 
kódu, který zaručuje nejvyšší bezpečnost
Dosah až 100 m (dle použité antény a lokality)
Přijímač (čtečka dálkového ovládání) MRRE 
s výstupem RS232 nebo Wiegand 26 bit
Napájení MRRE 12 V DC
Napájení vysílače BFOR - lithiová baterie 3 V s životností 
3 roky
Volitelně až 4 vysílací kanály
Připojení k řídícím jednotkám Aktion

Vysílací frekvence 868 MHz
Vícenásobné čtení UHF tagů v poli antény
Komunikační protokol EPCglobal UHF Class 1 Gen 
2/ISO 18000-6C
Připojení Ethernet 10/100 Mbps
Varianta  snímače pro dvě (Speedway R220) nebo čtyři 
antény (Speedway R420)
Různé typy tagů v provedení podle aplikace  
(samolepky, plastové štítky, tagy, náramky…)
Čtecí vzdálenost 0,3 – 10 m (dle typu tagu, výkonu 
vysílací antény a prostředí)
RS232/USB rozhraní 
4  signálové vstupy a 4 výstupy  

Specifikace

Specifikace

SPEEDWAY
RFID snímače a antény  
pro průmyslové, 
logistické nebo 
farmaceutické aplikace.
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Snímače oční duhovky

BiometrieProxCardiClass

TMLG IrisAccess  4000
Biometrický identifikační 
systém pro snímání očních 
duhovek určený k řešení 
přístupových systémů 
s vysokou bezpečností.

Nejpřesnější systém biometrické identifikace
Identifikace 1:N nebo 1:1 (s kartou nebo PINem)
Modulární verze až pro 10.000 účastníků
Každá řídící jednotka ICU umožňuje připojit až 4 
snímače iCAM 
Rozhraní ETHERNET (LAN, WAN, VPN)
Identifikace jednoho nebo obou očí
Snímací vzdálenost až 36 cm
Akceptace brýlí a kontaktních čoček
Vestavěná kamera zaměřující obličej
Možnost připojení bezkontaktního snímače
Rozhraní Wiegand při připojení do Aktionu 

Specifikace

Technické parametry ICU4000 (kontrolér) iCAM4000 (snímač)

Rozměry (š x v x h)

Napájecí napětí 19 V DC 12 V DC

Proudový odběr

430 x 420 x 163 mm 218 x 235 x 80 mm

2 A max. 2,5 A max.

Operační systém

Rozhraní

CPU

Pracovní rozsah teplot

Krytí IP 30

Linux

Wiegand 26 bitů

Platforma x86 kompatibilní

0 až +40° C

LAN/WAN

Dveřní kontakt 1

Dveřní zámek 1

Dveřní kontakt 2

Dveřní zámek 2

Alarm

Alarm

ICU4000

iCAM4000iCAM4000 iCAM4000iCAM4000

KMC/E

MMC

Dveřní kontakt 3

Dveřní zámek 3

Dveřní kontakt 4

Dveřní zámek 4

Wiegand

RS485
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On-lineWiFiMifare

Bezdrátové zámky

APERIO
Bezdrátová cylindrická vložka 
s integrovanou bezkontaktní čtečkou 
a on-line komunikací s nadřízeným 
systémem kontroly vstupů.

Vytvoření přístupového bodu v rámci stávajícího nebo 
nově realizovaného systému bez nutnosti   použití 
kabelů ke vstupním dveřím
Kompatibilní pro všechny (DIN)  zadlabací zámky a 
kování pro skleněná dveřní křídla
Baterie s životností až 40.000 cyklů
LED pro vizualizaci stavu (červená/zelená)
Off-line režim pro 10 držitelů karet
Komunikační HUB pro bezdrátové spojení s vložkou a 
propojení s PC prostřednictvím RS485 
Provozní vzdálenost HUB/dveřní kování 5 m
Vnitřní provedení

Specifikace

Technické parametry C100 E100

Frekvenční pásmo

Baterie Lithium CR123ALithium CR2

Rozměry / tloušťka křídla

Rozteč

Rozměry (mm)

Rozhraní

Pracovní rozsah teplot

Krytí IP 30

13,56 MHz 13,56 MHz

30/30 mm (další po 5 mm) 40 až 100 mm

DIN  72 a 92mm

d802x š82 x h13 v312 x š41 x h10/20 

Wifi IEE 802.15.4 (2,4 GHz)/RS485

0 až +60° C

E100

LAN/WAN

GNOME485

Komunikační
hub 1

C100 E100

Komunikační
hub 10

RS485
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Samoobslužné kiosky

eKiosek
eKiosky jsou všestranně použitelné pro různé 
aplikace. Spojují atraktivní design s velmi 
odolnou a variabilní konstrukcí s volitelnými 
prvky.

Specifikace

Technické parametry základního modelu 

Napájecí napětí

Barva dle vzorníku RAL

Vnější rozměry (š x v x h)

Pracovní rozsah teplot

Hmotnost

Vybavení

230 V AC/50 Hz

500 x 550 x 430 mm (bez stojanu)

0 až +40° C

cca 90 kg

touch dle konfigurace

Modifikace: Standard Wall
Shift Medium
Jumbo Custom

Variabilní konstrukce umožňující zabudování  počítače 
a řady doplňkových zařízení
15" až 19" dotykové LCD displeje
Kovová klávesnice
Laserová nebo termotiskárna
Web kamera
Čtečka otisku prstu
Čtečky čipových a bezkontaktních karet
Čtečky čárových kódů
Čtečky paměťových karet
Mincovník
Záložní napájecí zdroj UPS
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Průmyslové terminály

TPC/E + BOX
x86Mifare125 kHz

Průmyslový PC terminál v odolném 
prachotěsném boxu s integrovaným 
termoelektrickým chlazením, 
vhodný pro vnitřní i venkovní 
použití.

Průmyslové PC x86 kompatibilní (dle typu)
Paměť 1 GB RAM DDR2
MS Windows XP Embedded
Integrovaný bezkontaktní snímač 125 kHz/13,56 MHz
Provedení s TFT displejem 8“ (800 x 600) 
Konstrukce z nerezové oceli
Dvojitá plášťová ochrana
Možnost připojení externích snímačů (čárové kódy, 
UHF snímač, apod.)
Chlazení a topení (volitelně)

Specifikace

Technické parametry

Napájecí napětí

Proudový odběr max. 8 A (včetně zabudovaného PCx86 a chlazení)

Vnější rozměry (š x v x h)

Pracovní rozsah teplot

Hmotnost

Krytí

12 V DC

340 x 440 x 170 mm

-20 až +50° C

cca 15 kg

IP 32

LAN/WAN

TPC/E + BOX

Čtečka čárových kódů

UHF čtečka

Externí klávesnice

Tiskárna
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Objednávací terminály

Mifare 125 kHz

iTERM AFL
Terminál je určený pro 
objednací a prezenční 
místo ve stravovacích 
aplikacích.

Kombinovaný objednávací  
a  výdejní terminál 
se zobrazovacím modulem 
pro strávníka a obsluhu 
výdejny.

15" LCD dotykový monitor
Průmyslové PC
Operační systém Windows 
Kapacita paměti od 512 MB (FLASH) až 40 GB (HDD)
Sériový, paralelní a USB port
Integrovaný snímač 125 kHz/13,56 MHz

Technologie 125 kHz nebo 13,56 MHz
Čtecí dosah max. 10 cm (podle technologie a typu 
identifikátoru)
Displej pro strávníka s dotykovou obrazovkou 
Operační systém Windows
Informační displej pro obsluhu 240 x 128 bodů
Rozhraní ETHERNET
Akustická signalizace čtení karty
Optická signalizace LED
Nerezové provedení pro výdejní pulty
Možnost natočení informačního displeje 

Specifikace

Specifikace
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32 dveříAnti-passbackRS485Ethernet

Řídící jednotky

KMC/E/2M
MMC
Řídící kontrolér MultiCon  pro 
přístupové systémy s oboustrannou 
kontrolou  dveří a s možností 
připojení  podřízených (slave) 
dveřních modulů MMC.

Modulární systém až pro 32 dveří 
Rozhraní ETHERNET (LAN, WAN, VPN)
Připojení až 15 modulů MMC prostřednictvím RS485
Kapacita až 57.000 osob a 87.000 událostí
3 výstupní relé/jednotka (dveřní zámky, sirény...)
4 vstupní zařízení/jednotka (kontakty, tlačítka)
Funkce „Antipassback“
Funkce „Náhodná kontrola osob“
Funkce „Lokální  a globální Messenger“
Dálková konfigurace po síti LAN 

Specifikace
Technické parametry KMC/E/2M MMC

Napájecí napětí

Proudový odběr 200 mA 90 mA

Komunikační
rozhraní

Paměť

Vstupy

Výstupy

Rozměry (š x v x h)

Pracovní rozsah teplot

Krytí IP 30

12 V DC

Ethernet 10/100 Mbps, 
sekundární RS485, 2x RS232, 

2x Wiegand

RS485, 
galvanicky oddělené, 

2x Wiegand

1 MB RAM + 2 MB FLASH

2x tlačítko, 2x dveřní kontakt, 1x tamper

-

3x relé NC/C/NO, 2x otevřený kolektor 800 mA

235 x 175 x 42 mm 155 x 120 x 33  mm

-20 až +60° C

KMC/E/2M MMC
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KMC/E/2M konfigurace se snímači karet s FP

Dveřní kontakt 1

Dveřní zámek 1

Dveřní kontakt 2

Dveřní zámek 2

Alarm

MMC 2 MMC 15

KMC/E

KMC/E/2M konfigurace se snímači karet + PIN

LAN/WAN

Dveřní kontakt 1

Dveřní zámek 1

Dveřní kontakt 2

Dveřní zámek 2

Alarm

KMC/E

MMC 1

LAN/WAN

AXR-300/PK

AXR-100/110

AXR-500/510

AXR-500/510

MMC 1 MMC 2 MMC 3

Kapacita KMC/E/2M + MMC ID karty Biometrie

Počet připojených modulů 1+15 1+3

Počet snímačů 32 8

Počet vstupů (dveří) jednosměrně 32 8

Počet vstupů (dveří) obousměrně 16 4

Wiegand

RS485

Wiegand

RS485
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2 dveřeRS485Ethernet

Řídící jednotky

KSC/E
Řídící kontrolér SingleCon pro 
přístupové systémy s oboustrannou 
kontrolou dveří a výstupními relé 
pro ovládání externích zařízení.

Připojení dvou snímačů s rozhraním Wiegand
Jednostranné nebo oboustranné ovládání dveří
Kapacita paměti 2.000 osob a 65.535 událostí
Rozhraní ETHERNET/RS485
Připojení dalších jednotek pomocí RS485
On/Off-line provozní režim
3 výstupní relé (dveřní zámky, sirény…)
3 vstupní zařízení (dveřní kontakty, tlačítka)
Funkce „Náhodná kontrola osob“
Funkce „Globální Antipassback“

Specifikace
Technické parametry

Napájecí napětí

Proudový odběr 70 mA, (max. 400 mA)

Rozhraní

Výstupy

Vstupy

Paměť

Rozměry (š x v x h)

Pracovní rozsah teplot

Krytí IP 30

12 V DC

2x Wiegand/RS485, galvanicky oddělené, 
Ethernet 10/100 Mbps

3x relé NC/C/NO, 2x otevřený kolektor 800 mA

2x tlačítko, 2x dveřní kontakt, 1x tamper

512 kB (doba zálohy dat bez napájení max. 48 hod)

155 x 120 x 33 mm

-10 až +40° C
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Dveřní kontakt 1

Dveřní zámek 1

Dveřní kontakt 2

Dveřní zámek 2

Alarm

KSC/E 1

KSC/E 2

Dveřní kontakt 1

Dveřní zámek 1

Dveřní kontakt 2

Dveřní zámek 2

Alarm

KSC/E

LAN/WAN LAN/WAN

AXR-300/PK

AXR-100/110

AXR-500/510

AXR-500/510

KSC/E konfigurace se snímači karet + PIN KSC/E konfigurace se snímači karet s FP

KSC/E 3 KSC/E 32

Wiegand

RS485

Wiegand

RS485

i iKe kontroléru KSC/E nelze připojovat moduly MMC.
Ke kontroléru KSC/E lze připojit až 31 dalších kontrolérů KSC/E pomocí rozhraní RS485.

Ke kontroléru KSC/E nelze připojovat moduly MMC.
Při použití snímačů s otiskem prstu nelze na linku RS485 připojit 
další kontroléry KSC/E.



Stojany a pohlcovače
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REC/L/P/SL
REC/TR/ST

ST/150/220

Pohlcovací mechanismus pro 
čtení návštěvních 
identifikačních karet.

Venkovní stojan pro 
snímače  a  pohlcovací 
mechanismy určený pro 
vozidlové aplikace.

Využití ve spojení s propouštěcím zařízením (turniket, 
dveře), kde zabraňuje držitelům karet odchod bez 
odevzdání vydané karty
Nerezové provedení s přizpůsobením montáže na levou (L), 
pravou (P) stranu nebo na sloupek (ST), rozměry (š x v x h) 
125 x 460 x 260 mm 
Motorické provedení (TR) do turniketu typu TR490
Motorické provedení (ST) do stojanu ST/150/220
Vhazovací otvor přizpůsoben pro ID karty včetně pouzdra
Kapacita zásobníku cca 50 ID karet s pouzdrem
Možnost zabudování různých čteček bezkontaktních karet

Venkovní provedení
Výška 150 cm (osobní vozidla)/220 cm (osobní + nákladní 
vozidla)
Dvířka se zámkem pro přístup do manipulačního prostoru
Možnost zabudování snímače karet, intercomu nebo 
pohlcovacího mechanismu REC/ST
Rozměry (š x v x h) 280 x 1500/2200 x 260 mm

Specifikace

Specifikace



Mechanická 
a elektrická zařízení
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Příslušenství

Doplňkový sortiment pro 
identifikační systém Aktion.

PZ5 – napájecí zdroj 12 V DC 5 A
KPN12 – napájecí zdroj 12 V DC 1,8/3 A
AL10-485 - kabel  pro sběrnici RS485
AL10-W - kabel pro rozhraní  WIEGAND
BEFO - el. zámek s kontaktem 
AB12 - zvuková signalizace do el. zámku (bzučák)
SB2 - piezosignalizace Alarm
ART1492 - kovový box s kladívkem pro nouzový 
klíč, rozbitné sklo
DM700G – nouzové (únikové) dveřní tlačítko, 
montážní základna DM787G, sklo DM711 
a řada dalších

Specifikace

Technické parametry zdrojů PZ/5

Typ 

Jmenovité výstupní napětí 13,8 V DC

Výstupní proud

Pulsní

5 A

Rozměry (š x v x h)

Vstup pro dálkové odpojení

Pracovní rozsah teplot

340 x 270 x 80 mm

Ano

0° až +40° C

KPN-12/1,8

13,8 V DC

Lineární

1,8 A

207 x 237 x 110 mm

Ne

0° až +30° C

KPN-12/3

13,8 V DC

Linerární

3 A

207 x 237 x 110 mm

Ne

0° až +30° C



Identifikátory

IDB-CARD/KEY
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R/O
R/WMifare125 kHz

Bezkontaktní identifikační karty, 
přívěsky a příslušenství.

Plastové bílé karty typu ISO CARD
ČB retransferový potisk s personifikací
Barevný retransferový potisk s personifikací
Barevný ofsetový potisk bez personifikace
Karty typu Aktion CARD se speciálním 
rozměrem, potiskem a otvorem pro zavěšení
Karty se zabudovaným čipem PKI
Přívěsky  typu Keyfob
Karty  typu Clamshell 
Průmyslové identifikátory (samolepky, tagy)
Pouzdra, rolery, klipy, šňůrky

Specifikace

Technické parametry IDB-CARD IDB-Aktion IDB-KEY

Frekvenční pásmo

Formát Unique, HS
Mifare

Unique Unique, HS
Mifare

Provedení

125 kHz
13,56 MHz

125 kHz 125 kHz
13,56 MHz

PVC - bílá PVC - potisk 4/1 ABS

Váha

Rozměry (š x v x h)

Možnost potisku

Pracovní rozsah teplot

5,5 g 5,3 g 4,5 g

86 x 54 x 0,8 mm 86 x 44 x 0,8 mm 30 x 37 x 8 

Ano Ne Ne

-25 až +65° C

IDB-Aktion IDB-KEY IDB-CARD ISO s  potiskem

Roler Plastové pouzdroŠňůrka na krk
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Tiskárny karet

EthernetUSBEncoding

JAVELIN
Termosublimační a retransferové 
tiskárny pro potisk plastových karet 
od jednoduchých aplikací  po 
průmyslová řešení.

Řada P100 – ekonomické tiskárny pro malé 
aplikace  (kluby, fitness, knihovny…)
Řada P300/400 – 
jednostranné/oboustranné profesionální 
tiskárny s universálním rozsahem použití
Řada P600 – oboustranné výkonné tiskárny 
s vestavěným laminátorem
Řada CX300 – retransferové tiskárny 
s tiskem  ve fotografické kvalitě
Kodéry ID karet (Mifare, kontaktní, 
magnetické)

Specifikace

Technické parametry J110i J330i J430i CX330

Technologie

Tisk Jednostr. Jednostr. Oboustr. Oboustr.

Bezokrajový tisk

Termosublim. Termosublim. Termosublim. Retransfer

Ne Ano Ano Ano

Systém tisku

Rychlost/hod.

Rozměry (š x v x h)

Hmotnost

300 dpi/24-bit 300 dpi/24-bit 300 dpi/24-bit 300 dpi/24-bit

120 (YMCKO) 120 (YMCKO) 102/oboustr. 
(YMCKOK) 

130/jednostr.
(YMCKO)

120/oboustr.
(YMCK)

(YMCKK)
(YMCKUv)

201 x 216 x 328 
mm

239 x 256 x 462 
mm

239 x 256 x 600 
mm

343x 381 x 339
mm

4 kg 7 kg 9 kg 22 kg

J430i/J330i
J620i

CX330

J110i
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Blokové schéma Aktion

AXR-100/110

Periferie

AXR-100/110

TSC-300/310

Turnikety Závory Kamerové systémy VýtahyDveře

AXR-300i

AXR-500/510

TSC-500/510

SingleCon SingleCon

PC pro
vyčtení dat

Aktion.ONE
klient

TSC-300/310

Aktion.ONE
server

Internet

Aktion.ONE
Evidence docházky online
www.dochazkaonline.cz

Aktion.MINI
Autonomní přístupový systém

TSC-500/510

AXR-500/510

AXT-500
přístup
docházka
výrobní operace

ProfiCon

Aktion.NEXT
Řízení přístupu osob a vozidel
Evidence docházky
Výrobní operace
Stravovací systém

Docházka

Automatické dveře Brány Protipožární systémyZapezpečovací systémy

RS485
Wiegand

Ethernet

USB
Koaxiální kabel

Legenda

EZS EPS

AXR-100/110
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GNOME485 ICU4000

Komunikační
hub

C100

Průmyslový
terminál

iCAM4000

KMC/E

AXR-500/510 AXR-500/510 

MultiCon Aperio

MMC 1 MMC 2 MMC 15

iTERM

Stravovací
terminál

Výdejní
minipočítač
AFL

TDI-20

Průmyslová
identifikace

UHF řídící
 jednotka

UHF snímač

LAN/WAN

Lokální snímač
otisku prstů

Lokální snímač
identifikátorů

Tiskárna ID karet

Fotopracoviště

Personalistika
oprávnění osob a vozidel,
personifikace a potisk ID karet.

Aplikační server

Vrátnice
sledování přítomnosti a průchodů
náhodná kontrola osob
ovládání kamer a zabezpečovacích systémů
vjezd a výjezd vozidel
návštěvy

OCR snímač
dokladů

Účetní
úpravy docházkových dat
uzávěrky

Lokální snímač
identifikátorů

Komunikační server

KSC/E

AXR-500/510 AXR-500/510 

SingleCon

Přístupy Stravování Logistika Výroba

AXR-100/110 AXR-100/110

Databázový server

IrisAccess

BluetoothUHF
868 MHz

SPZ Otisk
prstu

Oční
duhovka

ObličejHF
13,56 MHz

LF
125 kHz

Technologie

A00  1234

125 kHz 13,56 MHz 868 MHz



Výrobce:
EFG CZ spol. s r.o.
Na Jarově 4, 130 00 Praha 3
www.efg.cz, info@efg.cz

www.aktion.eu

Dodavatel:

Katalog je ilustrační, více informací o zařízeních a technické parametry na www.aktion.eu.
Právo změny vyhrazeno. 
© EFG CZ spol. s r.o.
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