ATS1250
Produktový list

Inteligentný DGP pre 4 dvere, 16 vstupov, 4-52 výstupov (4 x relé 30 Vstr / 2 A pre zámky, 4 x OC
výstup alebo max 6 x ATS1811), 1 x OC 1 A výstup, 2 x lokálna RS485 pre 16 x RAS, 4 x wiegand,
zdroj 3 A, veľký kryt ATS1642
Prehľad produktu
ATS1250 / 1260 4-dverové / výťahové DGP je univerzálny
ovládací panel prístupu, ktorý rozširuje systém Advisor
MASTER o pokročilé funkcie riadenia prístupu. Poplach v
reálnom čase a riadenie prístupu na 4 dverách, so
zdrojom a krytom. Celkom 12 ATS1250 môže byť
pripojených k ústredni ATS Master. 4-dverový kontrolér
môže pracovať off-line bez zníženia výkonu, v prípade
zlyhania komunikácie s ústredňou.

Rozsiahle programovacie funkcie
Môže sa použiť na programovanie postupnosti
jedinečných udalostí pre požadovaný výsledok (makro
logika). Napríklad, keď používateľ priloží kartu alebo
vyberie podlažie, je možné naprogramovať zapnutie
svetiel v oblasti alebo makro môže aktivovať signálku na
mape bezpečnostnej služby v prípade prístupu na
podlažie.

Konektivita
Celkovo môže byť k ústredni pripojených 12 ATS 1250
alebo ATS 1260. Na ich programovanie musí byť v
systéme zahrnuté užívateľské rozhranie s LCD displejom.

Štandardné vlastnosti
 Poplach v reálnom čase a riadenie prístupu na 4
dverách

Komunikácia
Kontroléry môžu byť namontované do 1,5 km od ústredne
Master Advisor, ktorá bude neustále kontrolovať, či je
kontrolér stále v prevádzke.

Užívatelia
Kontroléry 4-dverí a 4-výťahov používajú informácie o
používateľovi z ústredne Advisor Master. Počet
používateľov s kartou je 11466., pričom z toho 1000
užívateľov môže mať PIN kód a 200 meno.

Postupy kontroly vstupu
Postup riadenia prístupu, ako je priloženie karty alebo
zadanie kódu PIN, je možné naprogramovať tak, aby
fungovali iba v konkrétnych časových úsekoch alebo mimo
týchto časov. Napríklad počas obdobia považovaného za
vysoké bezpečnostné riziko môže udelenie prístupu
vyžadovať, aby sa na čítačke použil PIN a karta. Inokedy s
nízkym bezpečnostným rizikom je možné získať prístup do
tej istej oblasti iba po predložení karty

 Plná zrkadlová databáza pre stav offline
 Maximálne 12 4-dverových kontrolérov a 48










inteligentných dverí na ústredňu
Globálny anti-passback
Riadenie regiónov
Počítadlo užívateľov, premknutie, karta + PIN
16 poplachových vstupov na doske
4 vstupy čítačky so zabudovaným wiegand
rozhraním
Lokálna zbernica RS485 až pre 16 čítačiek
Podporovaná široká škála čítačiek tretích strán
4 relé na doske pre ovládanie zámkov
52 programovateľných výstupov

ATS1250
Špecifikácia

Objednávanie

Všeobecné
Typ rozšírenia
Produktová línia
Typ pripojenia
Kompatibilita
Max. vzdialenosť od ústredne
Max. počet na ústredňu
Špecifikovaný kábel

Kontrolér dverí
Advisor Mater, Advisor
Advanced
RS485 systémová zbernica
Advisor Advanced MR 4.0
Advisor Master
1,5 km s odpor. káblom
7 / 12 podľa modelu ústredne
WCAT 52/54 alebo
ekvivalent

Kód
ATS1250
ATS1260UP

Popis
Kontrolér 4-dvere s 4 x wiegand rozhraním
Sada pre povýšenie ATS1250 na kontrolér 4výťahov

Vstupy
Celkom
Na doske
Rozšíriteľné

16 pre použitie ako
poplachové (mapované do
ústredne)
16
0

Výstupy
Celkom
Na doske
Rozšíriteľné
Typ výstupov
- Relé
- Otvorený kolektor
Sirénové výstupy (výkonový)

52
4 x relé
48 (6 x ATS1811)
Relé
Cez ATS1810 / ATS1811
Cez ATS1820
1

Systém
Adresovanie
Ukončovací rezistor
Užívateľov
PIN kódov
Skupiny dverí
Časové zóny / sviatky

DIP prepínače
4k7, 10k, 2k2
Štandard režim: 11466
IUM režim: 2000 (rozšíriteľné
na 65535)
1000 v závislosti od pamäte
ústredne
128
24/24

Záloha
Dynamické testovanie batérií
Typ batérie

Áno
7 - 26 Ah

Elektrické
Pracovné napätie
Sieťové napájanie
Integrovaný napájací zdroj
Prúd zdroja
Spotreba základnej dosky

13,8 Vjs
230 Vstr / 50 Hz, 120 VA
Áno
3 A max. pri 13,8 Vjs (okrem
spotreby dosky a dobíjania
batérie)
275 mA pri 13,8 Vjs

Mechanické
Rozmery
Materiál
Farba

475 x 460 x 160 mm
Kovová
Béžová

Vlastnosti prostredia
Pracovná teplota
Krytie
Relatívna vlhkosť
Prostredie

Schválenie a súlad

-10° až +55° C
IP30
0 až 95% max.
nekondenzujúca
Vnútorné
CE
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