
 
 

 

 

 

Čtečky a terminály pro docházkový a přístupový systém 

K programu ALFA DOCHÁZKA a ALFA PŘÍSTUPY Vám zajistíme i dodání potřebného hardwarového 
vybavení. Doporučíme Vám nejvhodnější řešení a samozřejmě zajistíme i instalaci a prvotní nastavení 
zařízení ve Vaší firmě.  

Zajistíme jednoduchou komunikaci mezi terminály   
 

 Biometrický i RfId (čipy/karty volitelně typu 
EM125, nebo Mifare) terminál komunikuje 
prostřednictvím Ethernet 10/100 MBit a má vnitřní 
paměť na min. 50.000 transakcí, takže nepotřebuje 
online připojení k datové síti. Obě technologie mohou 
pracovat s docházkovou databází a lze je pohodlně 
uživatelsky spravovat z jednoho místa (modul Alfa), 
včetně časových a prostorových zón z hlediska 

přístupových práv jednotlivých zaměstnanců, nebo 
jejich skupin. 

 

 Komunikaci s terminály zajišťuje služba AlfaCommZK, kterou doporučujeme nainstalovat na server. 
Služba se k terminálům připojuje prostřednictvím jejich pevných IP adres. Docházkový systém používá pro uložení 
dat databázi FireBird SQL ver. 2.5.  

  

Pro zvýšení zabezpečení před neoprávněným vniknutím do objektu doporučujeme použít tzv. wiegand 
datovou komunikaci venkovní čtečky s terminálem umístěným uvnitř objektu, který po ověření přijatých dat dává 
sepnutím relé impulz k otevření dveří. Tento princip je popsán na následujícím obrázku. Po sejmutí venkovní 
čtečky tedy není možné dveře otevřít pouhým spojením dvou vodičů! Napájení venkovní čtečky z terminálu je 

chráněno proti přetížení.  
 



 
 

 

 

 

 

Parametry dodávaných terminálů 

 

 

• Terminály s identifikací otiskem prstu i kartou (čipem) 
1     2    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přímá volba 8 důvodů   Přímá volba 4 důvodů  Venkovní provedení 
8.000 otisků, 30.000 karet   1.500 otisků, 10.000 karet  1.500 otisků, 10.000 karet 

200.000 transakcí   50.000 transakcí   100.000 transakcí 
         Krytí IP65 

 

• Terminály s identifikací jen kartou (čipem)  
4     5    6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přímá volba 8 důvodů   Přímá volba 4 důvodů  Vnitřní provedení 
30.000 karet    30.000 karet   30.000 karet 

200.000 transakcí   50.000 transakcí   50.000 transakcí 
 

Terminály jsou plně autonomní a komunikují prostřednictvím ethernet. Pro datový přenos využívají jen oranžový 
a zelený pár UTP kabelu. Terminály nepodporují POE, ale za pomoci injectoru a splitteru lze terminál napájet přes 
zbývající modrý a hnědý pár UTP kabelu. Při použití kabelu min. CAT5 lze takto terminály napájet na vzdálenost 
50m. Při použití CAT6 až dvojnásobnou vzdálenost. Tato údaje jsou jen orientační a konečné řešení 
doporučujeme prověřit výpočtem úbytku napětí. Důrazně nedoporučujeme napájet zámky ze stejného vedení, 
jako el.otvírače!   
Všechny terminály jsou osazeny relé pro ovládání dveřního zámku s max hodnotami 2A, 230V, 30W, 62.5VA. 

 



 
 

 

 Vnitřní přístupový terminál na karty D10 

 

Vnitřní nástěnné provedení 
Rozměry 155 x 95 x 33 mm 

Paměť na 30.000 karet a 50.000 transakcí 
Ethernet připojení 
Relé pro ovládání dveřního zámku max 2A, 220V, 30W, 62.5VA 

Čtečka karet volitelně EM125, nebo Mifare  

Wiegand vstup pro připojení externí čtečky  
Napájení 12Vss/150mA (min 10V) 

 

Externí wiegand čtečka PC11 

Krytí IP65 

Venkovní nástěnné provedení 
Rozměry 78 x 42 x 15 mm 

Čtení karet volitelně EM125, nebo Mifare 

Určená pro připojení k přístupovému terminálu 

Napájení 12Vss/50mA (min 10V) 

 

Externí přístupový biometrický terminál D30 

Krytí IP65 

Venkovní nerez nástěnné provedení s ochrannou klapkou proti slunečnímu záření 
Registrace otiskem prstu, nebo kartou, nebo heslem, nebo jejich kombinací 
Rozměry 147 x 73 x 39 mm 

Paměť na 1.500 otisků, 10.000 karet a 100.000 transakcí 
Ethernet připojení 
Relé pro ovládání dveřního zámku max 2A, 220V, 30W, 62.5VA 

Čtečka karet volitelně EM125, nebo Mifare  
Biometrický snímač 

Napájení 12Vss/150mA (min 10V) 

 

Dveřní otvírač FAB Befo Profi reverzní 321211 

 

Rozměry min. 75 x 20 x 28 mm 

Rozměry se signalizací 83 x 20 x 28 mm 

Napájení 12Vss/170mA 

 

Dveřní otvírač FAB Befo Profi 211211 

Rozměry min. 75 x 20 x 28 mm 

Rozměry se signalizací 83 x 20 x 28 mm 

Napájení 12Vss/230mA 

 

Rozměry min. 75 x 20 x 28 mm 

Rozměry se signalizací 83 x 20 x 28 mm 



 
 

 

 

Docházkový biometrický terminál B90 

 

Registrace otiskem prstu, nebo kartou, nebo 

heslem, nebo jejich kombinací 
Přímá volba 8 důvodů 

Vnitřní nástěnné provedení 
Rozměry 140 x 205 x 48 mm 

Paměť na 8.000 otisků, 30.000 karet a  

200.000 transakcí 
Ethernet připojení 
Relé pro ovládání dveřního zámku max 2A, 

220V, 30W, 62.5VA 

Čtečka karet volitelně EM125, nebo Mifare  

Biometrický snímač 

Napájení 12Vss/250mA (min 10V) 

 

Docházkový biometrický terminál C70 

 

Registrace otiskem prstu, nebo kartou, nebo heslem, nebo 

jejich kombinací 
Přímá volba 4 důvodů 

Vnitřní nástěnné provedení 
Rozměry 116 x 140 x 43 mm 

Paměť na 1.500 otisků, 10.000 karet a 50.000 transakcí 
Ethernet připojení 
Relé pro ovládání dveřního zámku max 2A, 220V, 30W, 
62.5VA 

Čtečka karet volitelně EM125, nebo Mifare  
Biometrický snímač 

Napájení 12Vss/150mA (min 10V) 

 

Docházkový terminál na karty C20 

 

Registrace kartou, nebo heslem, nebo jejich kombinací 
Přímá volba 4 důvodů 

Vnitřní nástěnné provedení 
Rozměry 128 x 100 x 43 mm 

Paměť na 30.000 karet a 50.000 transakcí 
Ethernet připojení 
Relé pro ovládání dveřního zámku max 2A, 220V, 30W, 62.5VA 

Čtečka karet volitelně EM125, nebo Mifare  
Napájení 12Vss/150mA (min 10V) 
 



 
 

 

 

 

Informační kiosek WP9 a WK17 

 

Informační kiosek s dotykovým displejem. Kiosky jsou PC s operačním systémem Windows 10, na kterých běží 
naše aplikace AlfaTerminal v modifikaci pro docházkový terminál, objednávání jídel nebo pro výdej jídel. 
Hlavní výhodou je dotykový displej, plnohodnotný systém Win10 a pasivní chlazení (nenasává venkovní vzduch), 
které je podmínkou dlouhodobého provozu v zátěžovém prostředí. Další vlastnosti kiosku: CPU čtyřjádrový 
frekvence 2,16GHz, kapacitní dotykový displej s rozlišením 1920 x 1200 full HD, paměť DDR3L 2GB, pevný disk 32 
GB,  Wi-Fi, 2x USB, RJ45, čtečka karet EM125. Krytí IP30. Napájení externí 12V, 3A. Výhodou použití kiosku ve 
funkci “docházkový terminál” je možnost přístupu zaměstnance k evidence jeho odpracované doby přímo po 
přiložení karty. 
Kiosky dodáváme ve dvou velikostech 9” a 17”. Jsou osazeny čtečkou karet typu EM125. Další výhodu tohoto 
řešení je komunikace terminálů směrem k serveru. Na odloučených pracovištích vně Vaší sítě pak odpadá 
potřeba veřejné IP. Stačí mít veřejnou IP na “centrále”, kde běží docházková databáze, ke které se kiosky připojují 
v pravidelných intervalech a předávají potřebná data ze svojí lokální DB. Kiosek je plně autonomní a pro jeho 
chod není potřeba “on line” komunikace se serverem 

 

 

 

 


