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Anvendelse 
Telefonnummer læser T560 er en GSM mod-
tager, som aflæser en opkalders telefonnum-
mer og videresender dette som nøgle. Ring 
blot op eller send en tom SMS og dit telefon-
nummer aflæses og anvendes som din nøgle.  

Altså - din telefon er din nøgle. 

T560 kan parallelkobles med eksisterende 
magnetkortlæsere, berøringsfri læsere mv. 
Dette giver mulighed for både at fjern- og 
nærbetjene døren/porten. Fx kan chaufføren 
ringe porten op lidt før ankomst, og på den 
måde kan porten være åben ved ankomst.  

Telefonnummer læser anvendes også, hvor 
man vil give adgang uden at udlevere kort 
eller brik. Det kan være transportcentre, par-
keringsanlæg, hoteller, campingpladser mv.  

Med mobiltelefonen kan man sende komman-
doer med SMS, som kan tilkoble tyverialar-
men, slukke lyset mv.  
 
Beskrivelse 
T560 er kort sagt en GSM modtager, som 
tilsluttes direkte til låsecomputerens læser-
indgang.  

I UniLock programmet oprettes en person på 
normal vis, hvor vedkommendes telefonnum-
mer nu blot indtastes som nøgledata. Efter-
følgende gives der automatisk adgang, når 
læseren registrerer opkaldet fra personens 
telefon. 

Ved opkald aflæser T560 opkalders telefon-
nummer (A-nummer) efter første ringetone. 
Derefter afslutter T560 automatisk opkaldet, 
således at brugeren ikke skal foretage sig 
yderligere.  

T560 kan indbygges i låsecomputerens mon-
tagekasse og strømforsynes direkte fra låse-
computeren. På læseren er der en række lys-
dioder, som bruges til status indikeringer.   
 
Specielt 
Læseren kan umiddelbart anvendes til mange 
tredjeparts adgangskontrolsystemer. T560 
kan tilpasses kundeønsker, som fx andre 
kommunikationsprotokoller, andre kommuni-
kationsinterfaces og håndtering af forskellige 
SMS tekster. 
 
 
Data 
Forsyning:  8-30 VDC, 110 mA / 12 V 
GSM:   850/900/1800/1900 MHz 
Interface 1  Til kontrolenhed (LS10) 
 Indgange:  3 TTL (lysdioder) 
 Udgange:  2 åben kollektor (data) 
Interface 2  2-ledet RS485 
Interface 3  RS232 (COM port) 
Interface 4 
 Indgange:  2 intern pull-up til 5 VDC 
 Udgange:  3 TTL eller forsyning 
Størrelse:  110 x 80 x 30 mm, 85 g 
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