
WIS – identifikačný systém

Prenosný terminál WBox_Port

Čítacie jednotky typu WBox_Port sú navrhnuté ako multiaplikačný terminál pre spoluprácu s
identifikačným a dochádzkovým systémom WIS.  Tento terminál je vhodný na zber údajov v
teréne,  v  autobusovej  preprave  a  v  mobilných  aplikáciách.   Slúžia na  snímanie
bezkontaktných  kariet rôznych RFID technológií s ich následným zaznamenaním do vnútornej
pamäte FLASH. Ergonomicky rozložené ovládacie prvky spolu s displejom umožňujú obsluhe
jednoduchú a prehľadnú dochádzkovú registráciu. Sú napájané dobíjateľnou Li-LON batériou s
kapacitou 2,2Ah, čo postačuje na min 8 hod čiinosti. Dobíjanie batérie je možné pomocou
dodávaného sieťového adaptéra, alebo pomocou Dokovacej stanice WIST 0801.
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 Varianty prenosného terminálu WBox_Port
WIST0701.XX

.01 Wbox_Port PROXY

.02 Wbox_Port MIFARE 



WIS – identifikačný systém

 Funkčné vlastnosti: 
Snímací dosah s vnútornou 
čítacou hlavou 

od 5cm – podľa typu ID karty a RFID technológie 

Kontrola snímania karty akusticky a opticky

Kapacita tabuľky 
povolených kariet 

minimálne 5445 záznamov (osobné časové zóny), uložené vo FLASH 
pamäti

Kapacita tabuľky 
prechodov 

minimálne 6553 záznamov s kontrolou preplnenia uložené vo FLASH 
pamäti

Čas prechodu deň, mesiac, rok, hodina, minúta, sekunda 

Kódy prerušenia 
4 skupiny (príchod alebo odchod, príchod, odchod, systémové hlásenia),
každá môže obsahovať 16384 rôznych kódov prerušenia

Režimy činnosti 
dochádzkový  terminál
použitie v autobuse – voľba zastávok
ovládanie turniketu

 Technické parametre
Rozmery (D x Š x H) 240 x 150 x 40 mm

Hmotnosť 1 kg

Napájanie 12-15 VC 

Max. prúdový odber 1,1 A – pri vybitom akumulátore 

Pamäť údajov min 6553 záznamov

Komunikačné rozhranie USB 2.0, RS 485

Signalizácia akustická, optická  

Počet spínacích relé 1 spínací kontakt

Klávesnica membránová , 21 tlačidiel konfigurovateľná z SW 

Počet čítacích hláv 1

Rozhranie pripojených 
čítacích hláv

integrovaná čítacia hlava 

Displej LCD 4x 16 znakov 

Rozsah pracovných teplôt 0-50 °C

IP krytie IP 21
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 Rozmery 
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