
Ústredne

ATS1000Integrovaný zabezpecovací systém a systém kontroly vstupu, 8
až 32 zón, 2 oblasti a 16 dverí

ATS1000 je integrovaný zabezpečovací systém a systém kontroly
vstupu s 8 zónami priamo na doske ústredne, rozšíriteľnými
interne na 16, zbernicovo až na 32.
Priamo na zbernicu RS485 je možné pripojiť až 16
užívateľských ovládacích panelov a 15 rozširovacích
modulov a je možné ovládať až 16 dverí prístupového
systému. Integrovaná je exkluzívna funkcia zapnutia oblasti
trojitým priložením karty k čítačke a automatické vypnutie
oblasti pri vstupe s oprávnenou kartou.
Systém je možné rozdeliť do 2 oblastí, z ktorých každá pracuje
ako nezávislý zabezpečovací systém. Na ústredni je
štandardne osadený PSTN komunikátor na pripojenie štandardnej
telefónnej linky. Dodatočný zásuvný ISDN modul ATS7100
zabezpečuje pripojenie Euro ISDN. Sú dostupné všetky vyššie
prenosové formáty napr.: SIA, X-SIA, Contact ID, atď.
 

Technické údaje

Rozdelenie systému (oblasti) 2

Vstupy na doske 8

Max. vstupov v databáze 32

Rozšírenie s ATS1202 Áno, max. 1

Výstupy na doske Ext. siréna / Int. Siréna

maják/1 programovatelné relé
Max. výst. otv. kol. (na jednotke) 255

Ovládacie panely 16

Rozširovacie moduly (DGP) 15

Poplachové skupiny 74

Štand. dvere priamo na ústredni 16

Intelig. dv. na 4-dv. kontroléroch -

Skupiny dverí 10

Skupiny poschodí 10

Užívatelov (držitelia kariet) 50

Užívatelov s menom 50

4 až 10 miestne PIN kódy 50

Poplachové udalosti v denníku 250

Udalosti kontr. vstupu v denníku 10

Špecifikovaný kábel WCAT 52/54 alebo ekvivalent

Zdroj 13,8 V js / 2 A

Pracovná teplota 0 až +50°C

Sietový transformátor 230 V 50 Hz/23 V str 56 VA

Rozmery krytu (Š x V x H) 315 x 388 x 85 mm

Objednávanie

Integrovaný zabezpecovací / prístupový systém 8 - 32 zón, 2 oblasti a 16
dveríATS1000

Integrovaný zabezpecovací / prístupový systém 8 - 64 zón, 4 oblasti a 64
dveríATS2000

Integrovaný zabezpecovací / prístupový systém 8 - 128 zón, 8 oblastí a 64
dveríATS3000

Integrovaný zabezpecovací / prístupový systém 16 - 256 zónATS4000

Integrovaný zabezpecovací systém a systém
kontroly vstupu, až 32 zón, 2 oblasti a 64 dverí

E

Modulárna zbernica RS485 s neustálym
dotazovaním až 16 RAS a 15 DGP

E

Programovatelná makro logika s 24 výrazmiE

255 volne programovatelných výstupovE

Vstavaný PSTN komunikátorE

2 alebo 4 stavové analógové vstupyE

Programovanie a servis prostredníctvom lokálneho
alebo vzdialeného PC

E

Slovenský softvérE

Spínaný napájací zdrojE

Ocelové krytyE
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