Terminál TD50
710-016xx0

Popis
Terminál výrobní řady 50 (TD50) má široké využití v produkci VIS díky své variabilnosti. Terminál je
vybaven interní čtecí jednotkou pro identifikační média EM Marin. Způsob připojení k řídícímu PC je
buď pomocí komuniakce RS485 nebo síí LAN.
Je vyroben z odolného plastu stříbrné a černé barvy. Ovládací prvky jsou v barvě oranžové. Na přední
straně se nachází grafická displej pro zobrazení různých stavových informací v závislosti na způsobu
použití terminálu. Tlačítka pro ovládání terminálu se nacházejí pod tímto displejem, kde se též nachází
označené místo (logo EC) k přiložení identifikačního média. Otvory pro komunikační kabely se
nacházejí na zadní straně terminálu. Ta je přizpůsobena k uchycení terminálu na zeď.

Použití v systémech VIS
Objednací místo na období
Možnost použití tohoto terminálu pro objednávání stravy je dána řídící aplikací – programem Stravné.
V něm jsou uloženy objednávky strávníků, které se vždy před spuštěním objednávání nahrají do
terminálu. Strávník se pro zobrazení stavu svých objednávek identifikuje svým identifikačním médiem.
Pomocí šipek nahoru a dolů vyhledává den a chod pro objednávání stravy a pomocí tlačítka
s hvězdičkou mění stav své objednávky. Provedené změny strávník ukládá další identifikací nebo
potvrzením tlačítka OK. Po skončení objednávání jsou data nahrána zpět do programu Stravné
k dalšímu zpracování.

Docházkový terminál
Možnost použití tohoto terminálu pro evidenci docházky je dána řídící aplikací – programem Vrátnice.
Terminál je pak určený pro evidenci docházky osob a řízení jejich přístupu. Na terminálu je možné
pomocí ovládacích tlačítek rozlišit typ průchodu (nemoc, dovolená, přerušení pracovní doby apod.).
Typ zvoleného průchodu a další informace (čas, jméno osoby) je zobrazen na informativním LCD
displeji. Pokud je k terminálu připojen elektrický zámek (není součást dodávky), vyšle terminál po
identifikaci dané osoby signál k sepnutí zámku podle nároku dané osoby ke vstupu do příslušných
dveří.
Dialog pro objednávání
Dialog pro docházku
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Terminál TD50
710-016xx0
Technické katalogové listy jednotlivých terminálů TD50





710-016210 TD50B-E EM TCP/IP ArtCase gLCD Re Vyřazeno z produkce
710-016220 TD50B-8 EM RS485n ArtCase gLCD Re
710-016310 TD50F-E Mi TCP/IP ArtCase gLCD Re Vyřazeno z produkce
710-016320 TD50F-8 Mi RS485n ArtCase gLCD Re Vyřazeno z produkce

Obchodní katalogové listy



Objednací místo na období AC
Docházkové terminály

Ceníková čísla vzorů



Objednací terminál na období
910-024220 Objednací terminál OMNO AC EM 485
910-024320 Objednací terminál OMNO AC EM Eth




Docházkový terminál
910-053210 Docházkový terminál EM 485 AC
910-053310 Docházkový terminál EM Eth AC

Použité zkratky:
Identifikační média: EM-bezkontaktní čipy nebo karty EM Marin
485-vstupní port pro seriovou linkou RS485, Eth- propojení počítačovou sítí (LAN, internet)
Ostatní: OMNO-objednací místo na období, AC-„ArtCase“
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