
Ústředny EZS

ATS4099Ústředna EZS, 16-256 vstupů, 16 oblastí

ATS4099 je integrovaný zabezpečovací systém a systém kontroly
vstupu s 16 smyčkami přímo na desce ústředny,
rozšířitelnými interně až na 32 nebo sběrnicově až na 256
smyček.
Přímo na sběrnici RS485 je možné připojit až 16
uživatelských ovládacích panelů a 15 rozšiřovacích modulů
a je možné ovládat až 16 dveří přístupového systému.
Integrovaná je exkluzivní funkce zapnutí oblasti trojitým
přiložením karty ke čtečce a automatické vypnutí oblasti při
vstupu s oprávněnou kartou. Dále je prostřednictvím
4-dvéřových řídících jednotek možné připojit dalších
až 48 inteligentních dveří.
Systém je možné rozdělit do 16 oblastí, z kterých každá
pracuje jako nezávislý zabezpečovací systém. Dodatečný
zásuvný ISDN modul ATS7100 zabezpečuje připojení Euro ISDN.
Jsou dostupné všechny vyšší přenosové formáty např.: SIA,
X-SIA, Contact ID, ethernet, atd.

Technické parametry

Rozdělení systému (oblasti) 16

Počet vstupů na DPS ústředny 16

Max. počet vstupů v databázi 256

Rozšíření ATS1202 v
ústředně

Ano/2

Výstupy na DPS ústředny Ext. a Int. siréna, maják

programovatelné relé
Počet výstupů OK (na jednotce) max. 255

Počet klávesnic/čteček (RAS) max. 16

Počet modulů/expanderů (DGP) max. 15

Poplachové skupiny  138

Dveře přímo na ústředně 16

Max. 4-dveřových říd. jedn. 12

Skupiny dveří 128

Skupiny poschodí 64

Počet uživatelů (držitelů karet) 11466

Počet uživatelů se jménem 200

Počet PIN kódů (4 až 10 místné) 1000

Poplachové události v deníku 1000

Události kontroly vstupu v deníku 1000

Uživ. v IUM režimu (PIN+karta) 2000

Doporučený kabel sběrnice twist. pár CAT5 pro data + napájecí kabel

Zdroj 13,8Vss/2 A

Pracovní teplota 0 °C + 50 °C

Síťový transformátor 230V 50Hz / 23Vstř 56 VA

Rozměry krytu (Š x V x H) 315 x 445 x 85 mm

Stupeň krytí IP30

Jak objednávat

Ústředna EZS 8 - 64 vstupů, 4 oblastiATS2099
Ústředna EZS 8 - 128 vstupů, 8 oblastíATS3099
Ústředna EZS, 16-256 vstupů, 16 oblastíATS4099

Integrovaný zabezpečovací a přístupový
systém, až 256 vstupů, 16 oblastí a 64 dveří

E

Dvojitě vyvážené vstupní smyčkyE

Až 255 volně programovatelných výstupůE

Modulární sběrnice RS485 s možností
připojení až 16 ovladačů a 15 modulů 

E

Plně programovatelná logika - až 24 makro logikE

Vestavěný telefonní komunikátor, volitelný ISDN
a GSM komunikátor

E

Programování, monitorování a údržba z
lokálního nebo vzdáleného PC

E

Česká jazyková verze programu TitanE

Spínaný zálohovaný zdroj s ochranou baterie
proti úplnému vybití

E

Kovová skříň s kontaktem samoochranyE

Schválení EN50131, NBÚ, T/3, verze ATS4099/1 pro
PT/4

E
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