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IXM MYCRO - BIOMETRICKÁ ČTEČKA SYSTÉMU Control4 
 

 

BEZPEČÍ  - POHODLÍ – SPOLEHLIVOST – ELEGANCE - ODOLNOST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biometrická čtečka otisku prstu IXM MYCRO™  je určena pro pohodlné a bezpečné řízení přístupu 

do zabezpečených prostor pomocí otisku prstu, čtením bezkontaktní identifikační karty, nebo pro 

zvýšení bezpečnosti kombinací obou způsobů.  

Díky integraci do systému automatizace domácnosti  Control4 umožňuje pohodlný, spolehlivý a 

vysoce bezpečný přístup do domu bez nutnosti nosit klíče či přístupovou kartu.  

Možnost výběru identifikační technologie pro zajištění pohodlí při řízení přístupu či funkcí 

domácnosti vyhrazených dospělým (bazény, technické místnosti, závlaha…), nebo pro zajištění 

soukromí a jednoduchost přístupu (úklid, zahrada, garáže…) v kombinaci s jednouchou správou 

přístupových práv, dělá z čtečky IXM MYCRO ideální součást systému pro zajištění příjemného ale 

přitom bezpečného životního stylu. 

Elegantní, velmi tenké provedení  

Odolný, robustní kryt s detekcí napadení 

Venkovní provedení, s vodotěsným krytem s krytím IP65  
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Integrace se systémem Control4  umožňuje jednotlivým 

uživatelům adresně a podle situace ovládat nejen tradiční 

bezpečnostní funkce, ale i funkce celého domu  

 světla 

 žaluzie 

 klimatizaci/topení 

 závlahy…  

Díky identifikaci konkrétního uživatele a možnosti ovládání 

různých funkcí různými prsty tak čtečka může nahradit 

tradiční klávesnici a individualizované ovládání světel. 

 

Krom začlenění do systému automatizace celého domu 

Control4 je možno čtečky konfigurovat pomocí 

konfiguračního programu IXM WEB™ s jednoduchým a 

intuitivním ovládáním a to i z mobilních telefonů a tabletů. 

 

PARAMETRY 
Připojení Ethernet:  100BASE-T pro připojení k  Control4 nebo konf. SW  IXM WEB 

Sériové rozhraní:  RS485 (max.1200m,9600Bd) – jen s konfig. SW  IXM WEB 

Wiegand výstup:  Nastavitelný až 512 bitů 

Varianty čtečky karet:  EM Prox, NXP, HID Prox, SecuGen® 

Počet bin vstupů a výstupů: 3 vstupy a 3 výstupy 

Výstupní relé:   1A/30Vss  (0,3A/125V stř.)  

Vandaluvzdorné provedení:  Standard 

Indikační LED   1x  vícebarevná, (stav napájení + stav jednotky) 

Audio:    Více-tónový bzučák 

Počet uživatelů 1: N  5000 uživatelů nebo 10000 biometrických záznamů 

Počet uživatelů 1 : 1  25000 uživatelů nebo 50000 biometrických záznamů  

Paměť událostí   100 000 záznamů 

Napájení:   12V - 24V ss (500mA - 250mA) 

Rozsah pracovních teplot: -20˚ C až +60˚ C  

Certifikace:   FCC, CE, R&TTE, RoHS, IP65 

Procesor + paměť   ARM Cortex A8 - 720 MHz, 512 MB RAM DDR3L 

Operační systém  Android® 4.1.2 (Jelly Bean) 

 

REŽIMY IDENTIFIKACE 
Jednoprvková  

Jen otisk prstu nebo jen přiložení karty  

Dvouprvková  

Otisk prstu a přiložení karty  

 

Varianty bezkontaktní čtečky v jednotce IXM MYCRO - kompatibilita s bezkontaktními kartami: 
 

IXM MYCRO   

model:    SecuGen®     EM Prox**  NXP**  HID Prox 

FP1  •  -    -       - 

FP2  •  •    •       - 

FP21  •  •    -       - 

FP22  •  -    •       - 

FP3  •  -  -  • 

 

**EM Prox - 125 KHz (4100, 4102, 4200) and NXP - 13.56 MHz (MIFARE, DESFire, DESFire EV1) 

 


