BELÉPTETŐ RENDSZER
ACCO NET / Ajtóvezérlők

ACCO-KP-PS
AJTÓVEZÉRLŐ BEÉPÍTETT SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉGGEL
Az ACCO–KP–PS modul az ACCO beléptető rendszerben található
átjáró vezérlésére szolgál. A modul önálló eszközként is használható.
A felhasználó azonosítása alapvetően passzív jeladón
(proximitykártya, jeladó, stb.) vagy kód segítségével történhet.
Az eszközt széles, beleértve a felhasználói jogosultságokat és
ütemezőket, ünnepeket is tartalmazó beállítási lehetőségek jellemzik.
Ezen túl egy több mint 24,000–es eseménynapló is rendelkezésre áll.
A tápfeszültség hibája esetén nemfelejtő flash memória biztosítja
a modul beállításainak biztonságát. Az ACCO–KP–t
elektromágneses zár vagy más ajtóműködtető eszközök
működtetésére szolgáló relékimenettel látták el. A kiegészítő be– és
kimeneteknek köszönhetően a modul riasztórendszerrel együtt is
alkalmazható. Az ACCO–KP modullal szemben, ez a modell
beépített tápegységgel is rendelkezik.
Az ACCO–KP–PS néhány funkciójának beállítása az annak helyt
adó rendszernek megfelelően eltérő lehet. Az ACCO rendszerben
található modul LCD kezelő vagy az ACCO–SOFT–LT programot
futtató számítógép segítségével lehetséges. A PC RS–232 port vagy
az ACCO–USB átalakító RS–485 busza segítségével csatlakoztatható. Az ACCO NET rendszerben a vezérlő beállítása az ACCO Soft program segítségével
hajtható végre.
Egy átjáró támogatása be– és kilépési azonosítással
önálló vagy ACCO/ACCO NET rendszer működési módok
1024 felhasználó
Felhasználói jogosultság meghatározás
Felhasználók azonosítása proximitykártyával és /vagy kóddal
256 ütemező
Ünnep ütemezők
nemfelejtő 24 576–es eseménymemória
munkaidő regisztrálás eseménycimkézéssel
anti–passback
programozás:
ideiglenesen vagy folyamatosan csatlakoztatott LCD kezelővel
RS–232 portra csatlakoztatott PC–vel
RS–485 buszra csatlakoztatott ACCO–USB illesztőn keresztül PC–vel
Nemfelejtő beállítási memória
FLASH bázisú frissíthető firmware
Ütemezett zárnyitás, zárás
Programozható belépők korlát
Beépített 12 V DC 1.2 A kapcsolóüzemű szünetmentes tápegység

Figyelem!
ACCO–KP változatai:
v2.03 csak ACCO–SOFT–LT v1.03 szoftverváltozattal működik
v3.00 ACCO–SOFT–LT v1.04 vagy v1.05 szoftverváltozattal működik
v3.01 ACCO–SOFT–LT v1.05 vagy v1.07.004 szoftverváltozattal működik
ACCO NT beléptetésvezérlővel történő működéshez v3.00 vagy újabb változatú vezérlő szükséges.

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.
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MŰSZAKI ADATOK
Maximális csatlakozó áram a relén
Környezeti osztály
Tömeg
Táp áramteljesítménye

8A
II
113 g
1,2 A

Nyomtatott áramköri lemez méretei

151 x 70 mm

Működési hőmérséklet

-10…+55 °C

Névleges tápfeszültség (±10%)

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.

18 V AC
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