CU-100N, CU-200N, CU-400N
Ελεγκτές Πολλαπλών θυρών µε επικοινωνία ΤCP/IP

CU-100N

CU-200N

CU-400N

Χαρακτηριστικά
• Μπορούν να καλύψουν µεγάλο πλήθος εγκαταστάσεων από µία θύρα έως πολλές ακόµη και σε διαφορετικές
αποµακρυσµένες περιοχές διασυνδεµένες µέσω TCP/IP
• Σύνδεση µε αναγνώστες που υποστηρίζουν πρωτόκολλο Wiegand
• ∆υνατότητα επιτήρησης κατάστασης θύρας µέσω µαγνητικής επαφής
• ∆υνατότητα αποµακρυσµένου ανοίγµατος θύρας µέσω λογισµικού
• ∆υνατότητα ηλεκτρονικού χάρτη φυλασσόµενου χώρου στο λογισµικό
• Αποµακρυσµένη διαχείριση
• ∆υνατότητα επέκταση εξόδων
• ∆υνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα πυρανίχνευσης
• Λειτουργία αντεπιστροφής (antipass back)
• ∆υνατότητα πρόσβασης µε χρήση πολλών καρτών
• Καταµέτρηση και εµφάνιση χρηστών µέσα στο φυλασσόµενο χώρο
• Αποθήκευση φωτογραφιών και στοιχείων χρηστών
• ∆ωρεάν λογισµικό στα Αγγλικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Παράµετροι

Ελεγκτής 1 θύρας

Ελεγκτής 2 θυρών

Ελεγκτής 4 θυρών

CU-100N

CU-200N

CU-400N

Επικοινωνία

TCP/IP 10M/100M

TCP/IP 10M/100M

TCP/IP 10M/100M

Περιγραφή

Eλεγχος 1 θύρας - είσοδος έξοδος
µε κάρτα ή είσοδος µε κάρτα και
έξοδος µε µπουτόν

Eλεγχος 2 θυρών - είσοδος έξοδος
µε κάρτα ή είσοδος µε κάρτα και
έξοδος µε µπουτόν

Eλεγχος 4 θυρών - είσοδος µε
κάρτα και έξοδος µε µπουτόν

160mm *106mm

160mm *106mm

218mm *106mm

Μοντέλο

∆ιαστάσεις πλακέτας

273mm*228mm*65mm

∆ιαστάσεις κουτιού

12VDC 4-7A

Τροφοδοτικό
Κατανάλωση πλακέτας

Λιγότερο από 100mA

Πρωτόκολλο Αναγνωστών

Wiegand 26~40 bits

Αριθµός αναγνωστών
Μέγιστος αριθµός θυρών

1 ζευγάρι
1

4 τεµάχια

2

4

1-600 δευτερόλεπτα (ρυθµιζόµενος)

Χρόνος ανοίγµατος θύρας
Μέγιστος αριθµός ελεγκτών

2 ζευγάρια

Απεριόριστος

Απεριόριστος
- 40 C~70 C

Θερµοκρασία Λειτουργίας
Σχετική Υγρασία

10-90 % RH, χωρίς συµπύκνωση

Αριθµός χρηστών

20,000 χρήστες

Αριθµός συµβάντων
(εκτός σύνδεσης)

100.000 Συµβάντα

Προστασία σε διακοπή
τροφοδοσίας

Μνήµη. ∆ιατηρεί δεδοµένα σε περίπτωση διακοπή τροφοδοσίας

Μέγιστη απόσταση καλωδίου
ανάµεσα σε αναγνώστη και ελεγκτή

100 Μέτρα (µέγιστη απόσταση 80 µέτρα µε χρήση τοπικού τροφοδοτικού)

Μέγιστη απόσταση ανάµεσα σε
ελεγκτές
Περιεχόµενα

Απεριόριστος

Ανάλογα µε την καλωδίωση τοπικού δικτύου LAN
Πλακέτα, κουτί, τροφοδοτικό, καλώδιο τροφοδοσία, θύρα LAN, λογισµικό, εγχειρίδιο, 2 κλειδιά, κουτί
συσκευασίας

Συναγερµός για παραβίαση θύρας
ή για παραµονή θύρας ανοικτής για
µεγάλο χρονικό διάστηµα

ΝΑΙ
Nαι µε χρήση πλακέτας επέκτασης ΕΧΒ-100

Επέκταση εξόδων Relay
∆ιασύνδεση πυρανίχνευσης και
συναγερµού

Αν δεν υπάρχει σύνδεση µε την πλακέτα επέκτασης ΕΧΒ-100 τότε η σήµανση συναγερµών γίνεται στο λογισµικό
µέσω του ηχείου του υπολογιστή. Αν υπάρχει διασύνδεση µε την πλακέτα επέκτασης τότε υπάρχει δυνατότητα
σήµανσης συναγερµού µέσω των εξόδων της πλακέτας επέκτασης ΕΧΒ-100.

Αποµακρυσµένο άνοιγµα θύρας

ΝΑΙ

Εσωτερικό κλείδωµα
Αντεπιστροφή

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

Άνοιγµα θύρας µε πολλαπλές
κάρτες

ΝΑΙ

Άνοιγµα θύρας για µεγάλο χρονικό
διάστηµα σε προκαθορισµένο
χρόνο

ΝΑΙ

Ηλεκτρονικός χάρτης

ΝΑΙ

Άµεσο κλείδωµα θύρας µέσω
λογισµικού

ΝΑΙ

Ξεκλείδωµα µε την πρώτη κάρτα

ΝΑΙ

Ξεκλείδωµα βάσει εσωτερικής και
εξωτερικής επικύρωσης

ΝΑΙ

Πληκτρολόγιο (Κάρτα + κωδικός,
supper κωδικός)

ΝΑΙ

