
MOMMOM Snímač bezdotykových karet, přívěšků nebo ovladačů
FLOR-M se zapojením k dekodéru po dvou vodičích

Exluzivní funkce snímače MOM

Paměť pro 255 uživatelů lze rozšířit až na 
510.

Dvoukanálový.

2 programovací módy: základní a profesi-
onální.

Programovací funkce na výstupu: pulsní 
relé, bistabilní nebo časové relé a mód
proti krádeži.

Dosah snímače je 5 až 10 cm.

Snímač je z tvrzeného polykarbonátu.

Led dioda na snímači umožňuje lepší ori-
entaci ve tmě.

Je možné měnit počet operací pro kartu 
uloženou v paměti.

Pro detekci lze používat k snímači bez-
kontaktní karty BC, odolnější variantu 
BC/C, přívěsek BC/S nebo dálkový ovla-

dač FLOR-M s vestavěným čipem. 

MOU je nová programovací jednotka, 
která umožňuje správu všech funkcí sní-
mačů MOM, digitálních klávesnic MOT 
a FLOR-M vysílaček.

Tento snímač je nutno propojit s jednotkou 
MORX.

Jednotku lze propojit s PC a můžete si evi-
dovat databázi všech Vašich instalací.

MOU

Ovládání, vyšší, snímače bezdotykových karet
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Technické parametry         MOM
Artikl MOM MORX

Napájení - 10 až 35 Vdc; 12 až 28 Vac

Paměť -
2 × BM1000, tj. pro 510 bezkontaktních 

karet nebo pro FLOR-M, a nebo kombino-
vané

Max. příkon (mA) -
24 Vdc = 70, 12 Vdc = 150
24 Vac = 200, 12 Vac = 300

(s 1 MOM nebo 4 MOT)

Dosah čtení (cm) 5 až 10 -

Stupeň krytí (IP) 54 30

Rozměry (mm) 78 × 26 × 69 98 × 42 × 25
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MOM Proximitní snímač bezkontaktních karet, přívěšků a vysílaček FLOR-M, IP54

BC
Plastová čipová karta pro bezdotykovou identifikaci s černobílým nebo barevným 
potiskem

BC/C Odolnější plastová čipová karta pro bezdotykovou identifikci

BC/S přívěšek pro bezdotykovou identifikaci

MORX
Řídicí jednotka s dekodérem pro 1 snímač MOM nebo až pro 4 adresovatelné 
klávesnice MOT, jednotka je osazena pamětí BM1000 (255 kombinací)

BM1000 Přídavný paměťový modul s 255 dalšími kódy

Příslušenství


