
POPIS PRODUKTU

Jednoduchý systém, který je svými dispozicemi
určený pro kontrolu vstupů v bytech, rodinných
domech a kancelářích s jednotkami dveří. K jeho
správě postačí mobilní telefon s NFC a OS Android.
Udělování a odebírání přístupových práv zvládne
pomocí jednoduché aplikace v chytrém telefonu
opravdu každý.

IMAporter Mobile je navržen tak, aby při jeho
instalaci nebylo nutné provádět velké stavební
úpravy. Pro dokonalou kontrolu nad objektem je
systém vybaven jednoduchou evidencí průchodů
a kalendáři pro omezení vstupu dle data a času.
Samozřejmostí je podpora platformy OtevírejMo-
bilem, která jeho uživatelům umožňuje používat
k otevírání dveří mobilní telefon.

JEDNODUCHÁ SPRÁVA PŘÍSTUPŮ

Přístupová databáze oprávněných osob je uložena
v přehledné mobilní aplikaci. Přidávání a odebírání
oprávněných identifikátorů má na starosti správce
objektu. Při změnách v přístupových právech
není potřeba kontaktovat výrobce ani dodavatele.
Aplikace je velmi intuitivní a připomíná práci se
seznamem telefonních kontaktů.
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HLAVNÍ VÝHODY

• snadné ovládání pomocí mobilu

• bezpečná identifikační média

• kvalitní provedení a snadná montáž

• výhodná cena

• podpora OtevírejMobilem

Tel.: (+ 420) 251 081 097
E- mail: ima@ima.cz

IMA s.r.o.
Na Valentince 1
150 00 Praha 5



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kapacita paměti – oprávnění: až 2100 uživatelů / čtečka

Kapacita paměti – průchody: až 1000 posledních záznamů / čtečka

Počet týdenních kalendářů: 20

Počet volitelných svátků: 20

Frekvence: 13.56 MHz & 2.4 GHz

Typy identifikačních médií: NFC média ISO14443: (Mifare 1k, DESFire EV1, Ultralight, NTAG20x, NTAG21x, PayPass, aj.)
NFC zařízení: Android 7+, BLE zařízení: Android7+, iOS 12+

Čtecí vzdálenost: NFC média ISO14443A: až 70 mm, NFC zařízení: až 50 mm, BLE zařízení: 50 mm až 10 m

Komunikační technologie: NFC

Výstup / max. proud: 2 přepínací kontakty relé / 1 A / 60 V

Indikace: zelená a červená LED dioda, akustická

Napájení / max. spotřeba: 12 V stejnosměrně / 200 mA

Certifikace: CE

Zapouzdření čtečky: černý plast (ABS) s možností polepu

Rozměry čtečky (mm): 117 x 50 x 20 mm

Stupeň krytí čtečky: IP 65

Zapouzdření spínacího modulu: bílý plast (ABS)

Rozměry spínacího modulu (mm): 117 x 44 x 20 mm

Stupeň krytí spínacího modulu: IP52

Pracovní teplota okolí: - 25 °C až +60 °C

IMAporter Mobile

MOŽNOST IDENTIFIKACE UŽIVATELE

IMAporter Mobile nabízí tři možnosti uživatelské
identifikace. Bezkontaktní karty (klíčenky, nálepky…)
podporující technologii NFC zajišťují přenos dat na
vzdálenost několika centimetrů.

Díky platformě OtevírejMobilem je také možná
identifikace mobilním telefonem se systémem
Android nebo iOS podporujícím některou z těchto
technologií. Mobilní telefony s NFC fungují na po-
dobném principu na ještě kratší vzdálenost. Naopak
mobilní telefony s Bluetooth Low Energy zajišťují
přenos dat na vzdálenost až několika metrů.

NEDÍLNÉ KOMPONENTY

• Přístupový terminál RSW.04-P, nebo RSW.04-PB*
• Spínací reléový modul SMR.03-E
• Napájecí adaptér nebo zálohovaný zdroj
• Identifikační média
• Mobilní aplikace IMAporter Mobile Admin

* RSW.04-P = pouze NFC, RSW.04-PB = NFC + Bluetooth LE

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Elektromagnetický zámek, nebo jiné spínané zařízení
• Mobilní telefon s NFC a Android 7 a vyšší


