
Maior Segurança Através dos 
Sinais Encriptados
Suporta a saída de comunicações 
Wiegand encriptada, de 26 bits, da 
FingerTec; proporcionando um maior 
nível de segurança, para uma 
protecção extra.

Bateria de Reforço 
Recarregável de Suporte
Boa ligação a qualquer bateria de 
reforço recarregável de 12V, 
fornecendo energia de forma a 
assegurar a protecção do acesso 
durante qualquer caso de falha de 
energia.

Sistemas de Terminais de 
Ligação e Fechadura de Porta
Um único AdapTec Plus consegue 
fornecer energia simultaneamente a 
um número máximo de 2 unidades 
de terminais FingerTec e a 2 
conjuntos de acessórios de 
fechadura, tais como a Fechadura de 
EM Lock e o ferrolho, numa 
instalação de sistema única.

Duração Prolongada do 
Hardware
Com a encriptação dos dados, a 
duração dos terminais pode ser 
prolongada sem o risco de curtos 
circuitos durante a utilização do 
AdapTec Plus.

Controle os Terminais de 
ENTRADA/SAÍDA numa 
Entrada
O AdapTec Plus é a escolha perfeita 
para uma instalação de 
ENTRADA/SAÍDA, na qual a porta é 
controlada tanto na entrada como 
na saída.

Alerta de Emergência com a 
Sirene
Compatível com uma sirene de tipo 
NC, com uma carga máxima de 0,5A 
para situações de emergência, p. ex. 
se o terminal estiver a ser 
desmontado de forma ilícita.

Integração Perfeita com os 
Terminais FingerTec 
Misture e associe os terminais da 
FingerTec através do AdapTec Plus, 
para um acesso sistema de controlo 
de acessos de porta 
economicamente eficaz, adaptável a 
escritórios pequenos e médios.

Escolha uma Caixa em Metal 
DIY para uma Instalação mais 
Limpa
Guarde o AdapTec Plus e uma 
bateria de reforço numa caixa de 
metal DIY exclusiva da FingerTec, 
proporcionando uma instalação 
mais limpa . 

O AdapTec Plus combina as funções de fornecimento 
de energia e de controlador de acessos de porta numa 
caixa metálica compacta, para uma função de E/S 
encriptada e segura, potenciando as funcionalidades 
do controlo do acesso de porta e facilitando os 
processos de instalação. O AdapTec Plus é um acessório 
FingerTec excepcional numa embalagem pequena!
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 PLANO DE DISPOSIÇÃO

Comunicação do Sistema  
somente para fins de ilustração

Admissão de 
Energia 

CA110/240V

MODELO

DIMENSÕES DO PRODUTO (C X L X A), mm

PESO

CPU

ADMISSÃO DE ENERGIA

SAÍDA DE ENERGIA

SISTEMA DE ENERGIA DE REFORÇO

SINAL DE ENTRADA

SINAL DE SAÍDA

FECHADURA DE PORTA

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

HUMIDADE 

AdapTec Plus

198 x 45 x 131

1.1 kg

Micro-processador de 8 MHz de 16 bits

CA 110 ~ 240V (entrada universal)

CC12V 3A - Suporta até: 

• 2 x terminais de controlo de acesso de porta da FingerTec

• 2 x fechaduras eléctricas

Bateria de reforço recarregável UPS ou CC de 12V

Sinal ecnriptado Wiegand da FingerTec

2 x Relé C FORM

• 1 x sirene de 0.5A (máx)

• 1 x saída de EM de CC 12V 3A (máx)

• Fechaduras electro-magnéticas

• Fecho de porta

• Ferrolho/Fechadura de Segurança

0°C a 55°C

10% a 90% de HR (sem condensação)

 ESPECIFICAÇÕES

Guia de Instalação
http://info.fingertec.com/adaptecplus-1

Guia em Vídeo
http://info.fingertec.com/adaptecplus-2

LINK WEB
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Pacote de Venda         
Dimensões (mm) :  138 (C) x 59 (L) x 211 (A)
Peso :  1.2 kg
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LIMITE SUPERIOR

EXTERIOR INTERIOR

Bateria recarregável 
de DC12V

Terminal 
FingerTec 

Interruptor de 
Chave LIGADO-

DESLIGADO

Vidro para 
Quebrar em 

Caso de 
Emergência

Botão de 
Pressão

NETWORKING

Diagrama de Instalação
somente para fins de ilustração
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Fornecimento de energia/modulo de 
admissão de energia.
Controlo de acesso / modulo de 
admissão de energia.
Temporizador fechadura da porta
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Hub/Interruptor

Adaptabilidade para uma Maior Segurança

PC

EM Bloqueio

Cabo de alimentação e porta desbloquear sinal

 CAT5 / TCP / IP cabo para transferência de dados

 Sistema de bloqueio da porta


