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ACCO-NT
CENTRALA KONTROLI DOST PU
ACCO NT to centrala kontroli dost pu, która jest elementem
systemu kontroli dost pu ACCO NET. Wprowadza on wiele nowych
rozwi za  zarówno dla administratora systemu, jak
i dla u ytkownika. Centralizacja systemu, mo liwo  w czenia
do niego dowolnej liczby obiektów oraz dowolnej liczby central
w danym obiekcie, a tak e mo liwo  administracji systemem
z poziomu przegl darki to tylko kilka przyk adów nowych
funkcjonalno ci systemu.

Centrala ACCO NT posiada opcj  programowania z o onych
operacji logicznych na wyj ciach, dzi ki czemu mo liwa jest
realizacja niestandardowych funkcji sterowania. Co wi cej, centrala
zapewnia obs ug  8000 u ytkowników (do 65 000 w ca ym
systemie), a ka demu z nich mo na przypisa  4 identyfikatory (karty,
breloki, pastylki DALLAS itp.) oraz pilota.

obs uga do 255 modu ów kontroli dost pu
mo liwo  stworzenia do 255 stref w 1 centrali (w strefie
mo liwo  zdefiniowania do 255 modu ów kontroli dost pu)
mo liwo  dodania do 16 cie ek przej  (w ka dej cie ce
mo liwo  zdefiniowania do 16 stref)
8 wej  programowalnych na p ycie centrali, mo liwo  rozbudowy do 264 wej
8 wyj  programowalnych na p ycie centrali, mo liwo  rozbudowy do 264 wyj
2 wyj cia wysokopr dowe na p ycie g ównej centrali realizuj ce funkcj  wyj  zasilaj cych (obci alno  ka dego z wyj : 0,5 A / 12 V DC ± 15 %)
mo liwo  pod czenia do 32 ekspanderów bezpo rednio do centrali: INT E, INT O, INT PP, INT RX S
zabezpieczenie elektryczne wszystkich wej  i wyj  oraz magistral komunikacyjnych
gniazdo do pod czenia zasilacza buforowego APS 412
gniazdo USB MINI B umo liwiaj ce konfigurowanie ustawie  sieciowych oraz aktualizacj  oprogramowania centrali bez potrzeby jej demonta u
diody LED informuj ce o stanie:

komunikacji pomi dzy central  a magistralami RS 485, komputerem i serwerem
uk adu zasilania
karty microSD

zdarzenia zapisywane s  w nieulotnej pami ci centrali:
do 1 000 000 zdarze  z centrali
100 000 zdarze  z ka dego modu u kontroli dost pu

liczba u ytkowników: 8000 w centrali (65 000 w ca ym systemie)
mo liwo  przydzielenia u ytkownikowi:  

kodu
transpondera pasywnego (w formie np. karty zbli eniowej lub breloka)
pastylki DALLAS
pilota

mo liwo  przypisania jednemu u ytkownikowi 4 identyfikatorów i 1 pilota
dost p do wybranych stref w okre lonym przedziale czasowym
mo liwo  odblokowania lub zablokowania strefy w okre lonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dost pu 
realizacja funkcji logicznych na wej ciach i wyj ciach
obs uga tripodów (ko owrotów)
mo liwo  sterowania wyj ciami centrali przy pomocy pilotów
mo liwo  monta u centrali w obudowie OPU 3 P lub OPU 4 P

 

Uwaga!

Centrala kontroli dost pu ACCO NT wspó pracuje z kontrolerami przej cia ACCO KP, ACCO KPWG, ACCO KP PS, ACCO KPWG PS wy cznie
w wersji v3.00.

 

Rzeczywisty wygl d produktów mo e ró ni  si  od produktów prezentowanych na zdj ciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmaj  charakter wy cznie informacyjny. www.satel.pl

http://www.satel.pl/pl/product/689/INT–E/
http://www.satel.pl/pl/product/685/INT–O/
http://www.satel.pl/pl/product/681/INT–PP/
http://www.satel.pl/pl/product/578/INT–RX–S/
http://www.satel.pl/pl/product/684/APS–412/
http://www.satel.pl/pl/product/315/OPU–3–P/
http://www.satel.pl/pl/product/399/OPU–4–P/
http://www.satel.pl/pl/product/179/ACCO–KP/
http://www.satel.pl/pl/product/424/ACCO–KPWG/
http://www.satel.pl/pl/product/180/ACCO–KP–PS/
http://www.satel.pl/pl/product/425/ACCO–KPWG–PS/
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DANE TECHNICZNE
Klasa rodowiskowa II
Napi cie zasilania (±15%) 12 V DC
Wymiary p ytki elektroniki 150x68 mm
Zakres temperatur pracy -10 +55 °C
Pobór pr du w stanie gotowo ci 75 mA
Maksymalny pobór pr du 125 mA
Masa 86 g
Maksymalna wilgotno 93±3%
Liczba wyj  niskopr dowych typu OC 8
Liczba wej  programowalnych 8
Obs ugiwane karty pami ci microSD, micro SDHC
Obci alno  wyj  typu OC 50 mA / 12 V DC
Obci alno  wyj cia +EX 500
Obci alno  wyj cia AUX 500
Liczba wyj  wysokopr dowych zasilaj cych 2
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