BELÉPTETŐ RENDSZER
ACCO NET / Ajtóvezérlők

ACCO-KPWG
ÖNÁLLÓ AJTÓVEZÉRLŐ WIEGAND ÉS EM MARIN FORMÁTUMÚ KÁRTYAOLVASÓ
TÁMOGATÁSSAL
Az ACCO–KPWG modul az ACCO beléptetésvezérlő rendszer
részeként egy átjáró vezérlésére szolgál. A modul önálló eszközként
is alkalmazható. A felhasználók azonosítása kód vagy passzív jeladó
(proximitykártya, jeladó, stb.) segítségével történhet. Az
ACCO–KPWG Wiegand és EM Marin protokollal működő
terminálokkal, valamint iButton (Dallas chip) olvasókkal kompatibilis.
Az eszközt sokoldalú, a felhasználók jogosultságait, az egyes
felhasználóknak szóló, ünnepnapokat is magában foglaló
ütemezőket is tartalmazó beállítási lehetőségek jellemzik. Ezen kívül
a több mint 24,000 esemény rögzítésére alkalmas eseménymemória
áll rendelkezésre. A modul nem felejtő flash memóriája a beállítások
tápfeszültség nélküli megtartását is biztosítja.
Az ACCO–KPWG rendelkezik egy, elektromágneses vagy más
egyéb, az ajtó vezérlésre felhasználható relékimenettel. A kiegészítő
be– és kimeneteknek köszönhetően a modul riasztórendszerekkel
összekapcsolva is alkalmazható.
Függően attól, hogy a vezérlő milyen részét képezi a rendszereknek,
az ACCO–KPWG funckciói és beállítása eltérő lehet. Az ajtóvezérlő
modul LCD kezelő vagy az ACCO–SOFT–LT program segítségével
számítógéppel is programozható. A számítógép az ACCO–USB
átalakító RS–232 vagy RS–485 porton keresztül csatlakoztatható.
Az ACCO NET rendszerben a vezérlő beállítása az ACCO Soft programmal hajtható végre.
egy átjáró be– és kilépésének vezérlése
SATEL és WIEGAND kompatibilis terminálok támogatása
önálló vagy ACCO/ACCO NET rendszer működési módok
1024 felhasználó
felhasználói jogok meghatározása
proximitykártya és/vagy kód azonosítási módok
biometrikus azonosítás
256 ütemező
ünnep ütemzők
nem–felejtő, 24 576 tételes eseménymemória
munkaidő rögzítés eseménycímkézés
anti–passback
programozás:
folyamatosan vagy ideiglenesen csatlakoztatott LCD kezelővel
RS–232 porton keresztül csatlakoztatott PC–vel
ACCO–USB illesztőhöz csatlakoztatott PC–vel RS–485 porton keresztül
nem–felejtő beállítási memória
FLASH alapú frissíthető firmware
ütemezett ajtónyitás és zárás
programozható belépésszám korlát
Figyelem!
ACCO–KPWG változatai:
v2.03 csak ACCO–SOFT–LT v1.03 szoftverváltozattal működik
v3.00 csak ACCO–SOFT–LT v1.04 vagy v1.05 szoftverváltozattal működik
v3.01 csak ACCO–SOFT–LT v1.05 vagy v1.07.004 szoftverváltozattal működik

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.
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ACCO NET beléptetésvezérlővel történő működéshez v3.00 vagy újabb változatú vezérlő szükséges.

MŰSZAKI ADATOK
Környezeti osztály
Maximális csatlakozó áram a relén
OC típusú kimenetek terhelhetősége

II
8A
50 mA

Nyomtatott áramköri lemez méretei

73 x 104 mm

Működési hőmérséklet

-10…+55 °C

Névleges tápfeszültség (±15%)
Tömeg
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12 V DC
235 g
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