
Rozširovacie moduly (DGP)

ATS1252ATS Intelligentný kontrolér pre 4 dvere, 12V/1,1A + 24V/1,6A zdroj,
velká skrina

Tento DGP modul dodáva systému ATS ďalšie prístupové
funkcie systému ako anti-passback alebo ovládanie dvojitých dverí
s priestorom medzi dverami. Napríklad v dobe tzv. vysokého stupňa
zabezpečenia objektu môže systém vyžadovať na povolenie
vstupu nielen vloženie karty, ale navyše ešte PIN kód a mimo tejto
nastavenej doby stačí pre vstup do rovnakých priestorov len karta.
Celá databáza užívateľov, ich prístupových práv, časových
zón  a denníka udalostí je v kontroléri zrkadlená, takže aj v
prípade zlyhanie komunikácie s ústredňou resp. v prípade
úplného zlyhania ústredne, prístupový systém bude ďalej
pracovať.

Technické údaje

Zdroj 13,8 V js / 1,1 A; 27,6 Vjs / 1,6 A

Test batérie Dynamický test batérie

Max. vzdialenost od ústredne 1,5 km

Špecifikovaný kábel Aritech WCAT 52/54 alebo ekvivalent

Monitorovanie dátovej zbernice Neustále monitorovanie všetkých zariadení na zbernici

Adresácia Jednotlivo adresovatelné DIP prepínacmi

Užívatelov 11466 držitelov kariet (rozšíritelné na 65535 s IUM)

PIN kódy 1000 v závislosti od pamäte ústredne

Skupiny dverí 128

Casové zóny / sviatky 24 / 24

Zóny 8 (rozšíritelné na 32 - ATS1202)

Relé 4 na doske (kartami rozšíritelné na 52)

Pracovná teplota 0 až +50°C

Sietový transformátor 230 V 50 Hz/23 V str 52 VA

Rozmery krytu (Š x V x H) 480 x 464 x 160 mm

Objednávanie

ATS Intelligentný kontrolér pre 4 dvere, 12V/1,1A + 24V/1,6A zdroj, velká skrinaATS1252
ATS Intelligentný kontrolér pre 4 dvere, 12V, 4A zdroj, velká skrinaATS1251
ATS Intelligentný kontrolér pre 4 dvere, 12V, 4A zdroj, malá skrinaATS1253
ATS Intelligentný kontrolér pre 4 dvere, 12V/1,1A + 24V/1,6A zdroj, malá skrinaATS1254

Kontrola vstupu na 4 dverách bez oneskoreniaE

Úplná zrkadlová databáza pre prípad straty
komunikácie

E

Maximum 12 štvor-dverových kontrolérov a 48
inteligentných dverí na ústrednu

E

Globálny anti-passbackE

Riadenie regiónovE

Pocítanie užívatelov, riadenie prechodov medzi 2
dverami, karta+PIN

E

8 poplachových vstupov na doskeE

Lokálna zbernica RS485 až na 16 cítaciekE

Široký rozsah podporovaných cítaciek iných
výrobcov

E

4 relé na doske na zámkyE

52 programovatelných výstupovE

24 V napájanie na zámky (1,6 A)E
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