KARTA KATALOGOWA
Kontroler dostępu

PR402DRSET

Zestaw złożony z kontrolera dostępu PR402DR oraz zasilacza sieciowego PS-10ACDR (18VA)
osadzonych fabrycznie w obudowie metalowej mogącej pomieścić akumulator awaryjny 7Ah/12V.
Obudowa metalowa jest wyposażona w łącznik ochrony antysabotażowej oraz posiada wizjer do podglądu
wskaźników statusowych zainstalowanych w niej modułów.
-Wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz (PR302, PR602LCD)
-Możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego, obustronna kontrola przejścia (PR302, PR602LCD)
-Możliwość dołączenia dwóch zewnętrznych czytników (PR402DR)
-Współpraca z czytnikami serii PRT (Roger) i innych standardów (Wiegand 26..66 bit, Magstripe,
Clock&Data i inne)
-Zasilanie 12VDC (PR602LCD i PR302)
-Zasilanie 18VAC, 12VDC lub 24VDC (PR402DR)
-Wbudowany zasilacz buforowy 1.5A (PR402DR)
-Trzy programowalne linie wejściowe NO/NC (8 dla PR402DR)
-Dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A
-Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30VDC
-Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 5A/230VAC (PR402DR)
-Komunikacja przez RS485
-Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
-4000 użytkowników
-99 harmonogramów czasowych
-250 grup dostępu
-32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci
-Lokalny anti-passback
-Globalny anti-passback (wymagany CPR32-SE w systemie)
-Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
-Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy
-Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane
-Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta,Tylko PIN
-Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD
-Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie
-Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy COM/USB
-Możliwość podziału systemu na podsystemy
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-Współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)
-Kontrola dostępu w windach (wymaga modułów XM-8)
-Możliwość montażu na szynie DIN 35mm (PR402DR)
-Rozbudowane funkcje rejestracji czasu pracy (PR602LCD)
-Wyświetlacz LCD oraz 4 klawisze funkcyjne (PR602LCD)
-Instalacja na zewnątrz (PR602LCD-O)
-Ochrona antysabotażowa (tamper)
Parametry techniczne
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