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TOEGANGSCONTROLE SYSTEEM 

FT9002A/4A: Door Access System Controller

De basiscontroller FT9002A beschikt over een 
sterke stalen behuizing. Via 4 duidelijke leds kan 
de status van het systeem aan de buitenkant 
worden afgelezen.

Aan de binnenzijde van de deur tref je een schema 
aan van alle mogelijke aansluitingen.

Op de controller kan worden aangesloten:
   Wiegand kaartlezers 26 / 34 / 42 / 66 / 128 /

256 bit
   QR Code lezer
   Codeklavieren

Fasttel levert een toegangscontrole systeem welk toepasbaar is in elk gebouw en geschikt voor meerdere deuren. 

Elke lezer aansluiting beschikt over:
   Deurcontact
   Exit knop bij elke lezer
   Deur positie open of dicht
   Glass breuk melding

Verder beschikt het systeem over een 4-tal 
algemene meldingen/alarmuitgangen

   Uitval 220 volt
   Lage batterij spanning
   Sabotage melding
   Brand melding

Deze teksten kunnen uiteraard ook door andere 
teksten vervangen worden, maar de insteek is dat 
deze 4 meldingen een eigen meldcontact hebben 
no/nc en aan te sluiten zijn op een alarminstallatie 
of meldkamer kiezer.

FT25K
Toegangsklavier 
150 x 150 mm

FT2501KIPVC Wizard Elite
met Wiegand toegangsklavier 
en wiegand kaartlezer.

FT24K
Toegangsklavier 
143 x 143 mm

FT23K
Toegangsklavier 
136 x 51 mm
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Onze controller is volledig via de webinterface programmeerbaar en 
kan indien gewenst ook aangemeld worden op ons cloudplatvorm 
om zo gekoppeld te worden met meerdere controllers.
Het systeem kan gebruik maken van:

   Anti Passback
   Interlock
   Voorzien van volledig jaarschema incl.

vakanties
   Meerdere stappen in rechten
   Zelf aan maken van meerdere gerbuikersgroepen
   Automatische reboot

Wij maken gebruik van Wiegand lezers met diverse protocollen. 
Daarnaast kunt u ook onze vingerlezers aansluiten. 

Niet onbelangrijk : wij kunnen gebruik maken van QR code lezers. Ideaal bij 
een B&B waar de bezoeker de QR code in zijn reserveringsbevestiging kan 
ontvangen.

Het systeem kan voorzien worden van een noodvoedings accu van 7Ah.

SPECIFICATIES

TOEPASBARE LEZERS 

FT9203
Exit Button inbouw  
86 x 86 mm

FT9204
Exit Button inbouw  
80 x 30 x 23 mm

FT9104
QR Code lezer
85 x 85 mm

FT9101
Fasttel DAS Card Reader 
Waterproef HR1 MF 
Zwart - 100 x 42 mm

FT9100
Fasttel DAS Card Reader 
Waterproef HR1 MF staal 
Zilver - 100 x 42 mm

FT9103
Fasttel DAS Toegangsklavier 
AR8 
Incl. mifare kaartlezer staal 
Zilver - 130 x 42 mm

FT9102
Fasttel DAS Fingerprint  
Waterproef AF1 EH staal
130 x 42 mm
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