
Terminál F201 - jednoduchý docházkový a přístupový systém na RFID karty a čipy 

Popis 
Terminál BM-F201 umožňuje kombinaci dvou 
bezpečnostních prvků při autentizaci osob, 
snímáním bezkontaktních RFID karet nebo čipů 
případně v kombinaci s požadavkem zadání PINu. 
Terminál má velmi rychlou odezvu při identifikaci 
(méně jak 1s) a to při nulové chybovosti načtení 
média. Terminál je kompletně počeštěn včetně 
mluvených hlasových pokynů a spolu s SW 
Docházka 3000 a Docházka Start se používá jak pro 
otevírání dveří, tak i jako terminál na zadávání 
příchodů a odchodů, 3 možných kódů přerušení či 
absencí a jednoho úkonu úkolové mzdy. Význam 
funkčních kláves F1 až F4 se dá v aktuálních 
verzích docházky libovolně měnit. Původní výchozí 
nastavení je pro zadávání příchodů / odchodů (F1), 
služební cesty (F2), návštěvy lékaře (F3) a 
přestávky (F4). Klávesy je ale možné libovolně 
přeprogramovat a na jiné kódy přerušení či absencí. Pokud je to v programu povoleno, zobrazí po 
čipnutí jméno zaměstnance a aktuální výši přesčasu, takže pracovník má přehled o své docházce i 
při čipování na terminálu. Česky namluvený hlasový výstup informuje zaměstnance o úspěšnosti 
identifikace atd. Terminál umožňuje napojení externí čtečky ID médií a tím zajistí možnost 
oboustranného čipování a otevírání dveří. Barva terminálu je černá.  

Možnosti komunikace s PC  
  - přes ethernet, tedy počítačovou síť s TCP/IP protokolem - libovolný počet čteček. 
  - přes sériový Com port (RS232) - přímo připojen do PC 
  - přes USB flash disk - terminál není nikam připojen, data přenášíte "fleškou"  

Technické parametry: 
Kapacita záznamů: 50 000 
Kapacita ID médií: 10 000 
Displej: černobílý, v češtině 
Hlasový výstup: česky namluvený 
Ovládání přístupu: 50 časových zón, 5 skupin, 10 kombinací, podpora autonomní funkce 
Vzdálená správa přes SW Docházka 3000 
Výstup: 26-bit wiegand, relé 3A / 12V pro otevírání dveří 
Komunikace: TCP/IP, RS 232, RS485 
Napájení: 12 V 
Proudový odběr: 210 mA v klidu (250 mA - snímání ID média, 160 mA - režim spánku) 
Pracovní teplota: 0 - 45°C 
Počet kódů absencí a přerušení: 3 + normální příchod/odchod 
Zabudovaná rozhraní: porty sériové, wiegand vstup/výstup, eternetový a USB 
Výstupy relé pro alarm, zvonek, zámek, tlačítko pro odchod, atd. 
Rozměry: 98 (š) x 129 (v) x 42 (h) mm 
Počeštění: kompletní počeštění včetně menu a mluvených hlasových povelů. 

Podporované systémy: Docházka 3000, Docházka Start, Docházka Cloud 
 
Další informace na webu: http://www.dochazka.eu/  



 
 


