
 

 

 

 

 

 

XA4 și XA4K 
terminalele de 
control acces 
elegante și 
compacte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ușor de instalat și de utilizat, terminalele sunt 

complet configurabile, cu un browser simplu 

printr-o interfață WEB intuitivă. 

Designul modern și liniile elegante fac din XA4 

și XA4K terminalele de control al accesului 

ideale pentru toate setările, inclusiv cele mai 

sofisticate. 

Partea frontală din poliester și tastatura 

comodă cu membrană cu iluminare din spate 

cu LED-uri fac utilizarea lor simplă și intuitivă. 

În versiunea cu tastatură (XA4K), 

recunoașterea este posibilă cu un singur PIN 

de securitate sau în plus față de citirea 

cartelei. 

 
XA4 și XA4K sunt 

terminalele TMC 

Axess inovatoare 

și versatile, 

concepute pentru 

identificare 

automată. Extrem 

de fiabile și 

compacte, 

terminalele sunt, 

de asemenea, 

disponibile cu 

tastatura (XA4K) 

pentru a asigura 

un sistem de dublă 

recunoaștere PIN + 

cartelă. 

 



RFID 125KHz (EM4102), 14443A, Ultralight, Mifare Classic 1K și 4K, Desfire EV1 și EV2, NFC 

– Antenă unică 

CITITOARE 

MEMORIE                         Sistem de fișiere pe micro SD intern (industrial, 4 GB) prevăzut. Stochează configurații, 

utilizatori (peste 100.000) și pontări (peste 1 milion) 

AUDIO Avertizor acustic 

 

 

 

 

 

 

FUNCŢII 

Terminalele vă permit să controlați complet până la 8 

puncte de acces independente (încălcare, ușă lăsată 

deschisă, trecere eșuată, etc.) datorită modulelor de 

expansiune care pot fi conectate în RS485: până la 8 

între cititoare și module I/O (intrare/ieșire). În plus, 

este posibil să gestionați de la distanță I/Os 

(intrări/ieșiri) care controlează punctul de acces într-o 

zonă sigură. 

Aplicația web CLOKI este integrată și vă permite să 

gestionați sisteme simple de control al accesului fără 

a instala vreun software pe un PC. 

Dispozitivul poate funcționa online transferând 

evenimentele în timp real pe un server https sau 

validând în baza tabelelor locale și stocând în 

memoria internă de mare capacitate (micro SD). XA4 

și XA4K pot fi, de asemenea, integrate într-un sistem 

de control al accesului gestionat de software-ul 

XAtlas. 

Sursa de alimentare Power Over Ethernet, prevăzută 

ca standard, permite activarea terminalelor utilizând 

un singur cablu de rețea, în timp ce bateria integrată 

permite o funcționare de până la 1 oră în absența 

alimentării. 

Iluminarea cu LED-uri cu trei culori – albastru, roșu și 

verde – semnalează rezultatul recunoașterii și 

posibilitatea accesării porții (verde: poarta este 

deschisă; roșu: poarta este închisă). 

Acestea sunt combinate cu semnalele acustice ale 

avertizorului acustic încorporat. 

AVANTAJELE TERMINALELOR XA4 ȘI XA4K 

• 1 releu, 2 intrări extensibile și care pot fi utilizate de la 

distanță cu module I/O (intrare/ieșire) RS485 

• Interfață Ethernet POE (10/100) 

• Cititor integrat 125khz și 13.56mhz / 125khz și 

13.56mhz + tastatură 

• Pot fi adăugate până la 8 cititoare suplimentare 

(inclusiv biometrice) 

• Ceas de precizie (alimentat de bateria tip „nasture”) 

• CLOKI: software web integrat de control al accesului 

• 3 LED-uri (albastru, roșu și verde) și avertizor acustic 

• Baterie de rezervă integrată pentru 1 oră de 

funcționare 

• Configurabil prin WEB 

• Securizați protocolul https pentru comunicarea cu 

serverele în timp real 

• Pontări care pot fi descărcate (în format 

configurabil) cu trimitere automată la serverul 

FTP 

• Partea frontală este din poliester 

• În versiunea cu tastatură, semnalizarea tactilă a tastei 

apăsate 

 

 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
 

 

SURSA DE ALIMENTARE        POE sau cu sursă de alimentare externă – Baterie de rezervă integrată pentru 1 oră de 

funcționare (versiunea 125Khz) 

 

CONFIGURARE prin FTP sau WEB prin intermediul oricărui browser 
 

CARCASĂ LURAN S (ASA/PC) V0, auto-stingere IP55 

 

XA4 ș i XA4K 



GREUTATE 400g 

 

DIMENSIUNI 185 x 85 x 35mm fără suport (suport de perete de 3 mm ) 
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