
  

 

 

 
 

Produktový list

Inteligentný DGP 4 - 8 dverí, Ethernet,  8 - 32 vstupov, 4 - 16 (68) výstupov, 2 x RS485 pre max. 32 x 
ATS RAS / OSDP2 / bezdrôtové zámky, 65 tisíc užívateľov, 2 režimy: štandardný (ako ATS125x) / 
rozšírený (8 dverí, konfigurácia s ATS8600 / C4), zdroj 13,8 Vjs, 409 x 593 x 112 mm

Prehľad produktu 

CDC4 je 4 - 8 dverový kontrolér. Poskytuje kompletné a 
všestranné riešenie kontroly prístupu na rozšírenie 
systému Advisor Advanced o pokročilé funkcie kontroly 
prístupu. Poskytuje plne integrovanú kontrolu prístupu a 
poplachu v reálnom čase pre 4 až 8 dverí s napájaním a 
krytom. K ústredni Advisor Advanced je možné pripojiť 
celkom 12 kontrolérov dverí, čo poskytuje celkom 48 alebo 
96 dverí s plným prístupom. CDC4 môže pracovať off-line 
bez zníženia výkonu, v prípade zlyhania komunikácie s 
ústredňou Advisor Advanced, pretože ponúka úplnú off-
line prevádzku. Toto kombinované riešenie zabezpečenia 
a prístupu redukuje kabeláž a počet zariadení, pretože 
rovnaké zariadenia ako čítačky a vstupy sa dajú použiť na 
obidva účely. 

Špeciálne vlastnosti 

Okrem štandardných možností riadenia zabezpečenia a  
prístupu ponúka riešenie špeciálne funkcie, ktoré sú 
možné len vďaka skutočnej kombinácii oboch systémov 
do jedného. Tieto vlastnosti variujú od zmeny 
zabezpečenia na dverách, keď bola oblasť narušenia 
vypnutá, uzamykania dverí, keď sa oblasť narušenia 
zapnutá, bránia prístupu na základe stavu oblasti 
narušenia alebo začatia automatického zapínania, keď 
posledný užívateľ opustil oblasť kontroly prístupu. Medzi 
špeciálne funkcie riadenia prístupu patria „high security“ 
užívatelia pre vysoko zabezpečené oblasti, ako sú trezory, 
podpora makier ako doplnok štandardných funkcií. 

Bezpečnosť 

CDC4 bol navrhnutý so zameraním na bezpečnosť. Nielen 
zabezpečením plne šifrovanej komunikácie medzi 
kontrolérom a aplikáciou pre správu, ale aj medzi 
kontrolérom CDC4 a ústredňou Advisor Advanced, medzi 
kartou a čítačkami, ako aj medzi čítačkami a kontrolérom 
CDC4 alebo ústredňou Advisor Advanced. Inými slovami, 
CDC4 poskytuje zabezpečenie komunikácie z karty až po 
softvér. 

Konektivita 

Akýkoľvek CDC4 môže pracovať v dvoch režimoch.  V 
„štandardnom“ režime je CDC4 riadené kompletne z 
ústredne Advisor Advanced a poskytuje 4 dverí. Správa sa 
ako staršie ATS125x moduly, poskytuje rovnaké vlastnosti 
a údaje užívateľov sú spravované ústredňou ATS 
Advanced. V „rozšírenom“ režime je CDC4 tiež 
nakonfigurovaný prostredníctvom ústredne Advisor 
Advanced pomocou ATS8500 alebo ATS8550. Aj v 
rozšírenom režime si CDC4 vymieňa poplachové 
informácie s ústredňou, avšak je CDC4 tiež pripojený cez 
IP na ATS8600 pre konfiguráciu užívateľov, pričom 
poskytuje až 8 dverí. Riadenie odošle užívateľské dáta 
týkajúce sa poplachov na ústredňu Advisor Advanced a 
týkajúce sa prístupu priamo do CDC4.

 

 

Štandardné vlastnosti 

 Riadenie poplachov a prístupu v reálnom čase na 4 
- 8 dverách na jeden kontrolér 

 Kompletná databáza pre prácu v režime off-line 
 Až 12 dverových kontrolérov CDC4 poskytujúc 48 

(štandardný) alebo 96 (rozšírený) inteligentných 
dverí 

 Funkcie plného riadenia prístupu: premknutie, 
počítanie užívateľov, „High Security" užívatelia, 
anti-passback s regiónmi 

 Až 32 čítačiek na jeden CDC4 a 6 na jedny dvere s 
flexibilným priradením 

 Dve lokálne dátové zbernice s konfigurovateľným 
protokolom 

 Podpora zabezpečených čítačiek, čítačiek OSDP a 
bezdrôtových zámkov 

 Zabudované vstupy, dverové relé, pripojenie IP a 
možnosti rozšírenia 

 Prevádzka v rozšírenom režime: užívatelia riadenia 
prístupu spravovaní cez ATS8600 Advisor 
Management 

 Prevádzka v štandardnom režime: Anti-passback 
medzi všetkými dverovými kontrolérmi pripojenými 
k Advisor Advanced 

 Mapovanie 32 vstupov / 16 výstupov do ústredne 
Advisor Advanced pre poplachovú signalizáciu 

 12 Vjs napájanie pre zámky 
 Miesto pre batériu 7 až 26 Ah 
 Výkon zdroja 3 A pre pripojené zariadenia (mimo 

spotreby samotnej dosky a pripojenej batérie)
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Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácia produktu bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK 

Špecifikácia 

Všeobecné  
Typ rozšírenia Kontrolér dverí 
Produktová línia Advisor Advanced 

Typ pripojenia 

RS485 systémová zbernica 
(k Advisor Advanced) a 
IP (k ATS8600 Advisor 
Management) 

Kompatibilita 
Advisor Advanced  
(nie pre Advisor Master) 

Max. vzdialenosť od ústredne 1,5 km s odpor. káblom 
Max. počet na ústredňu 7 / 12 podľa modelu ústredne 

Špecifikovaný kábel 
WCAT 52/54 alebo 
ekvivalent 

Vstupy  

Celkom 
32 pre použitie ako 
poplachové (mapované do 
ústredne) 

Na doske 8 

Rozšíriteľné 
24 (pomocou subDGP na 
lokálnej zbernici) 

Výstupy  

Celkom 
16 pre použitie ako 
poplachové (mapované do 
ústredne) 

Na doske 
4 x relé , 4 x otvorený 
kolektor (ak nie sú použité 
karty ATS1811 / ATS1820) 

Rozšíriteľné 
68 (16 výstupov mapovaných 
do ústredne, zvyšné riadené 
iba makrami CDC4) 

Typ výstupov Relé / Otvorený kolektor 
- Relé Cez ATS1810 / ATS1811 
- Otvorený kolektor Cez ATS1820 
Sirénové výstupy (výkonový) 1 

Systém  
Adresovanie DIP prepínače 
Ukončovací rezistor Voliteľný 
Užívateľov 64532 
PIN kódov Všetci užívatelia 

Skupiny dverí 
Štandardný režim: 128 
Rozšírený režim: 10000 

Časové zóny / sviatky 
Štandardný režim: 24 / 24 
Rozšírený režim: 2000 / 100 

Záloha  
Dynamické testovanie batérií Áno 
Typ batérie 7 - 26 Ah 

Elektrické  
Pracovné napätie 13,8 Vjs 
Sieťové napájanie 230 Vstr / 50 Hz, 70 VA 
Integrovaný napájací zdroj Áno 

Prúd zdroja 
3 A max. pri 13,8 Vjs (okrem 
spotreby dosky a dobíjania 
batérie) 

Spotreba základnej dosky 
251 mA pri 13,8 Vjs vrátane 
Ethernetu 

Mechanické  
Rozmery 409 x 593 x 112 mm 
Hmotnosť 10,22 kg 
Materiál Kovová 
Farba Béžová 

Vlastnosti prostredia  
Pracovná teplota -0° až +50° C 
Krytie IP31 

Relatívna vlhkosť 
0 až 93% max. 
nekondenzujúca 

Prostredie Vnútorné 
Schválenie a súlad CE 

Objednávanie 

Kód Popis 

CDC4 Kontrolér 4-8 dverí v krabici s príslušenstvom 

CDC4-MBC Kontrolér 4-8 dverí, iba doska 

CDC-2DWIF Karta 2 x wiegand rozhrania, 2 x relé, 4 x  
vstup 

 
 
 
 
 
 
 

Konektivita a správa údajov na zbernici: 

 
 
 
 

 


