
  MikroHENDESE 
                           SerSa PDKS 
SerSa C4PROX 

                        Servis Saati 
Personel Devam 

                ve  
Geçiş Kontrol Cihazı 

 
• SerSa C4PROX PDKS cihazı, her türlü işletmenin 

personel devamlılık ve zaman kontrol ihtiyacını 
karşılamak üzere geliştirilmiş, çok kapsamlı ve 
kullanışlı bir sistemdir. 

• SerSa PDKS’yi diğer PDKS’lerden ayıran en önemli 
fark; Mesai giriş ve çıkış işlemlerinin yanı sıra, tuş 
takımı ile iş emri ve mazeret kodu girilebilmesidir. 

Bu yönüyle;  üretim takibi, iş verimliliği gibi bilgileri kayıt altına alabilir. Servis personelinin takibine 
imkan tanır.  

• Proximity kart teknolojisi ile çalışan C4PROX, gelişmiş geçiş kontrol özellikleriyle, yetkisiz kişilerin 
giriş/çıkışını engeller. Geçiş izni olan personeli tanıyarak, turnike, bariyer veya kapıyı açar. Personelin 
hangi kapıdan, hangi günlerde, hangi saatlerde, hangi tarihler arasında giriş/çıkış yapabileceği 
yetkilendirilebilir. 

• Esnek tasarımı ile tüm ihtiyaçları karşılayan C4PROX,  en kapsamlı şirketlerden, küçük işyerlerine 
kadar her türlü işletmenin personel takip ve geçiş kontrol ihtiyacını karşılar. 

 

Cihazdaki kayıtları bilgisayar ortamına otomatik aktaran haberleşme programı ile puantaj programlarına 
adaptasyonu kolaydır.  Arka planda çalışabilen program işletim sistemine yük olmaz. 



Tamamen Türkçe içeriği ile SerSa C4PROX  yeni tercihiniz olmaya hazır… 
 
 
 
SerSa C4PROX Teknik Özellikleri 

 
GÜÇ  6W, 12V DC adaptör ile çalışır. 

KART TEKNOLOJİSİ RF-ID Proximity kart - Frekans:125 kHz , Modülasyon:ASK , Kodlama:64 bit Manchester 

KART ALGILAMA Algılama mesafesi kullanılan proximity kartın türüne göre 5-15 cm. arasındadır.  

 Cihazın bütün yüzeyi kart okutma alanıdır. 

HABERLEŞME RS232, RS485 ve Ethernet arabirimli modelleri mevcuttur.   
 Modeller:  C4PROX-232 ,  C4PROX-485 , C4PROX-ETH 

HAREKET HAFIZASI 10000 Kayıt kapasitesi ile off-line (bilgisayardan bağımsız) çalışabilme. 

KART HAFIZASI 4000 kayıtlık kart hafızası mevcuttur. Bu hafıza, geçiş kontrol hafızası olarak kullanılır. 4000 tane 

 personelin kart numarası, adı soyadı ve giriş-çıkış yetkilendirme bilgileri bu hafızaya yüklenebilir. 

EKRAN 2x16 karakter, arka aydınlatmalı (backlight) LCD ekran ile saati ve tarihi gösterir. Kullanıcıyı 

 yönlendiren Türkçe mesajları ile cihazın kullanımı son derece kolaydır. Personel kartını okuttuğunda, 

 cihaz personeli tanıyarak, personelin adını soyadını veya kart numarasını ekranda gösterir. 

EKRAN AYDINLATMASI Sürekli açık, sürekli kapalı veya işlem yaparken açık olması yazılım ile ayarlanır. Elektrik 

 kesintisinde, akü veya UPS ile çalıştırılması durumunda akü enerjisinden tasarruf sağlanabilir. 

TUŞ TAKIMI 16 tuşlu Türkçe tuş takımı. Nümerik tuşlarla iş emri ve mazeret kodu girebilme özelliği 

SESLİ MESAJLAR İşlem yaparken farklı BEEP sesleri ile kullanıcıyı yönlendiren sesli mesajlar. 

ZİL RÖLESİ ZİL rölesi programlanan 48 farklı zamanda çıkış verir. Haftanın her günü için ayrı programlanabilir. 

GEÇİŞ RÖLESİ GEÇİŞ rölesi işlem yapıldığında çıkış verir. Bu çıkış kapı veya turnikeye yol vermek ya da 

 bir kamerayı tetiklemek için kullanılabilir. Bu rölenin çıkış süresi 0.5sn-30sn arasında ayarlanabilir. 

GEÇİŞ KONTROL 4000 tane personelin giriş-çıkış yetkilendirmesi ; haftanın hangi günleri, hangi saatler arasında  

 geçiş izninin olacağı, geçiş kontrolünün hangi tarihler arasında yapılacağı,  ayarlanabilir. 

HAB. ARAYÜZ YAZILIMI Cihazdaki kayıtları bilgisayara aktarmak ve cihaz ayarlarını yapmak için, haberleşme arayüz 

 yazılımı mevcuttur. Bu yazılım ile cihazdaki kayıtlar okunarak, bir metin dosyasına yazılır. 

 Parametrik çalışma özelliği sayesinde, başka yazılımlara bağlantısı kolaydır. 

ESTETİK TASARIM Özgün estetik tasarımı ile dekoratif ve şık. 

ERGONOMİK TASARIM Sökülüp takılabilen eğimli altlığı ile duvara eğik veya düz montaj imkanı 

GARANTİ Cihaz 2 yıl garantilidir.  

 


