Modul řízení přístupu pro čtyři dveře/výtahy

z Řízení přístupu a monitorování poplachů v reálném čase
pro 4 dveře (ATS 1250) nebo 4 výtahy a 64 podlaží (ATS
1260)
z Rozšířené programovací možnosti
z 16 vstupů na desce
z 4 reléové výstupy (rozšiřitelné na 48) a jeden výstup pro
sirénu
z Až 12 modulů připojených na jednu ústřednu ATS 4000
z Výběr z mnoha formátů čteček včetně magnetických a
Wiegand
z Max. 11 466 karet
z Možnost činnosti bez spojení s ústřednou

Î Činnost v reálném čase

Î Činnost přístupového systému

ATS 1250 a ATS 1260 rozšiřuje možnosti

Systém umožňuje monitorování vstupů a
řízení přístupu v reálném čase pro 4 dveře
(ATS 1250) nebo 4 výtahy a 64 podlaží (ATS
1260).

Přístupové funkce systému jsou plně
programovatelné v závislosti na čase a stavu
systému. Například v době tzv. vysokého
stupně zabezpečení objektu systém
vyžaduje pro povolení vstupu nejen vložení
karty ale navíc ještě PIN kód a mimo tuto
nastavenou dobu stačí pro vstup do stejných
prostor jen karta. Veškeré transakce jsou
zaznamenávány do deníku s délkou 1000
událostí.

systému ATS o přístupový systém.

Î Rozšířené programovací možnosti
Je možno nastavit posloupnost kroků, které
se provedou po určité akci (vložení kódu,
karty atd.). například když se uživatel přihlásí
kartou, automaticky se v daném prostoru
rozsvítí světla a na table obsluhy se zvýrazní
část objektu, která byla právě zpřístupněna
uživateli.
Î Konfigurace
V systému ATS může být použito až 12
modulů ATS 1250 nebo ATS 1260. Moduly
mohou být konfigurovány buď programem
TITAN a nebo z připojené klávesnice ATS.
Î Komunikace

Î Skupiny dveří
Modul ATS 1250 přístupového systému
využívá nastavené skupiny dveří z ústředny
ATS 4000. Maximálně je možno využít 128
skupin dveří.
Î Skupiny podlaží
Modul ATS 1260 využívá při činnosti
maximálně 128 skupin podlaží.

Moduly mohou být instalovány až do
vzdálenosti 1,5 km od ústředny ATS 4000,
komunikace s modulem je nepřetržitě
kontrolována. Modul pro 4 dveře a nebo 4
výtahy může pracovat bez spojení
s ústřednou (off-line) aniž by byla omezena
funkčnost přístupového systému.

Î Časové zóny a volné dny

Î Uživatelé

Oba druhy modulů mají 16 čtyřstavových
vstupů. Čtyřdveřový modul využívá část
vstupů pro monitorování dveří a odchodová
tlačítka a zbytek je volně programovatelný.
Modul pro 4 výtahy umožňuje obdobné
využití instalovaných vstupů.

Modul pro 4 dveře a nebo 4 výtahy využívá
informace o uživatelích uložené v ústředně
ATS 4000. Maximální počet uživatelů karet
je 11 466. Z toho 1 000 uživatelů může mít
kromě karty také PIN kód a z toho 200
uživatelů může mít navíc ještě v systému
zadané jméno. Jména ostatních uživatelů
se uchovávají v programu TITAN.

Moduly umožňují přístupu do objektů řídit
jednou nebo více z max. 24 volně
programovatelných časových zón
v kombinaci s 24 nastavitelnými volnými dny
– svátky.
Î Vstupy

Î Čtečky
ATS 1250 a ATS 1260 podporují mnoho
formátů čteček karet včetně magnetických,
bezkontaktních, Wiegand a nebo jen PIN
kód.

ATS 1250

ATS 1250
Î Technické parametry
Napájecí napětí:

230 Vst

Test baterie:

Dynamický test baterie

Max. vzdálenost od ústředny:

1,5 km

Doporučený kabel:

Belden 8723 nebo ekvivalent.

Monitorování sběrnice:

Nepřetržité monitorování komunikace se všemi moduly na sběrnici

Adresování:

Individuální adresování DIP spínači

Maximální počet karet:

11 466

Počet PIN kódů:

1 000

Počet Skupin dveří (ATS 1250):

128

Počet Skupin podlaží (ATS 1260):

128

Počet časových zón/svátků:

24 / 24

Počet vstupů:

16

Počet relé:

4 na DPS (rozšiřitelné na 48 pomocí reléových karet)

Počet ovládaných dveří:

4

Počet čteček/ovladačů:

4 na DPS (rozšiřitelné na 16)

Formáty čteček:

Advisor Master Mag swipe – Hi-tag proximity – Wiegand

Rozměry (š x v x h) (mm)

470 x 480 x 160

Pracovní teplota:

0 až +70°C

Î Zapojení

Î Jak objednávat
ATS 1250

Modul řízení přístupu pro 4 dveře se zdrojem, v ocelové skříni

ATS 1260

Modul řízení přístupu pro 4 výtahy se zdrojem, v ocelové skříni
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