
WIS – identifikačný systém

Prenosný terminál WBox_Port Blackview

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 na pracovnej frekvancii 13,56 MHz s ich následným zaznamenaním do 
vnútornej pamäte  smart  telefónu. Ako základ čítacej jedntky bol zvolený zodolnený  smart 
telefón so zabudovaným NFC modulom. Ergonomicky rozložené ovládacie prvky spolu s  5” 
displejom  umožňujú  obsluhe  jednoduchú  a  prehľadnú  dochádzkovú  registráciu.  Dobíjanie 
batérie je možné pomocou dodávaného sieťového adaptéra.
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 Varianty prenosného terminálu Wbox_Port Blackview
WIST0701.XX

.02 Wbox_Port MIFARE 
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 Funkčné vlastnosti: 
Snímací dosah s vnútornou 
čítacou hlavou 

Max 3cm 

Kontrola snímania karty opticky

Kapacita tabuľky 
povolených kariet 

Daná veľkosťou pamäte telefónu

Kapacita tabuľky 
prechodov 

Daná veľkosťou pamäte telefónu

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 

 Technické parametre
Rozmery (D x Š x H) 162 x 81 x 14 mm

Napájanie 100-240V 

Pamäť údajov min 6553 záznamov

Komunikačné rozhranie USB 2.0

Signalizácia optická  

Klávesnica virtuálna 

Počet čítacích hláv 1

Rozhranie pripojených 
čítacích hláv

integrovaná čítacia hlava 

Displej 5“

Rozsah pracovných teplôt 0-50 °C

IP krytie IP 28

Batéria 3,8 V 6580 mAH 25 WH

Interná pamäť 4 GB RAM + 64 GB ROM
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 Rozmery 

Priloženie karty ku prenosnej čítačke
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