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ACCO-KP-PS
KONTROLER PRZEJ CIA Z ZASILACZEM
Kontroler ACCO KP PS przeznaczony jest do kontroli
jednego przej cia (np. drzwi) w ramach systemów kontroli dost pu 
ACCO/ACCO NET. Modu  mo e równie  pracowa  jako
samodzielne urz dzenie. Autoryzacja u ytkowników odbywa
si  na podstawie kodu lub transpondera pasywnego (karty,
breloka, itp.).

Urz dzenie charakteryzuje szeroki zakres ustawie , w tym
uprawnie  u ytkowników, harmonogramów czasowych dla ka dego
z nich, z w czeniem specjalnych, wi tecznych schematów.
Dodatkowo dost pna jest pami  ponad 24 tysi cy zdarze .
O bezpiecze stwo ustawie  modu u przy zaniku zasilania dba
nieulotna pami  FLASH. ACCO KP PS wyposa ony jest w wyj cie
przeka nikowe mog ce s u y  do obs ugi zamka
elektromagnetycznego lub innego urz dzenia aktywuj cego
przej cie. Dzi ki dodatkowym wej ciom i wyj ciom modu  mo e
wspó pracowa  z systemem alarmowym. W odró nieniu od modu u 
ACCO KP, model ten wyposa ony jest we wbudowany
buforowy zasilacz.

Programowanie ACCO KP PS odbywa si  za pomoc  manipulatora LCD lub komputera PC wyposa onego w oprogramowanie ACCO SOFT LT.
Po czenie z PC mo e by  realizowane za pomoc  interfejsu RS 232 lub magistrali RS 485 przez konwerter ACCO USB.

obs uga pojedynczego przej cia z autoryzacj  wej cia i wyj cia
praca autonomiczna lub w systemie ACCO/ACCO NET
1024 u ytkowników
definiowanie uprawnie  u ytkowników
realizacja dost pu na podstawie karty i/lub kodu
256 harmonogramów czasowych
wi teczne schematy dost pu

pami  24 576 zdarze
rejestrowanie informacji dotycz cych kontroli czasu pracy
funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym u yciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dost pu (anti passback)
programowanie:

manipulator LCD (pod czony na sta e lub tylko na czas programowania)
komputer PC pod czony do portu RS 232
komputer PC pod czony do magistrali RS 485 za po rednictwem konwertera ACCO USB

pami  FLASH zachowuj ca ustawienia kontrolera nawet po od czeniu zasilania
mo liwo  wymiany oprogramowania modu u bez konieczno ci jego demonta u
wbudowany buforowy zasilacz impulsowy 12 V DC 1,2 A
prze czanie przej cia w stan odblokowania lub zablokowania zgodnie ze stworzonym w tym celu harmonogramem dost pu
limitowanie wej

 

Uwaga!

Modu  ACCO KP PS w wersji:

v2.03 wspó pracuje z programem ACCO SOFT LT wy cznie w wersji v1.03
v3.00 wspó pracuje z programem ACCO SOFT LT w wersji v1.04 lub v1.05
v3.01 wspó pracuje z programem ACCO SOFT LT wy cznie w wersji v1.05

Do wspó pracy z central  kontroli dost pu ACCO NT wymagany jest modu  w wersji v3.00 lub wy szej.
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DANE TECHNICZNE
Maksymalny pr d prze czany przez przeka nik 8 A
Klasa rodowiskowa II
Masa 113 g
Wydajno  pr dowa zasilacza 1,2 A
Wymiary p ytki elektroniki 151 x 70 mm
Zakres temperatur pracy -10 +55 °C
Znamionowe napi cie zasilania (±10%) 18 V AC
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