
STEROWNIK U-700 z modułami IO-700

Sterownik U-700 jest przeznaczony do wykorzystania w średnich i dużych systemach kontroli dostępu (KD). Jest dostosowany do 
obsługi do czterech czytników kart magnetycznych i zbliżeniowych, pracujących w standardzie AbaTrack II/Wiegand.

U-700 może obsługiwać dwa obustronnie chronione przejścia kontrolowane (kompletne punkty KD) standardowo wyposażone 
w czytniki, rygiel, kontaktron, przycisk otwarcia drzwi oraz sygnalizację akustyczno-optyczną. Płyta sterownika bez modułów IO, 
obsługuje 2 przejścia obustronnie chronione.

Dzięki możliwości podłączania (za pośrednictwem magistrali CAN) do szesnastu modułów IO-700, system kontroli dostępu 
można znacznie rozbudować do 18 punktów kontroli dostępu. Każdy moduł IO-700 może obsługiwać cztery czytniki pracujące 
w ramach dwóch oddzielnych punktów kontroli dostępu. Wszystkie zdarzenia, jakie zaistnieją w systemie przechowywane są w 
pamięci nieulotnej.

FUNKCJONALNOŚCI
- sposoby identy�kacji przy pomocy kodu wejściowego, karty, karty i PIN-kodu,  karty i PIN-kodu po godzinach,
- uprawnienia dla kart: siatka czasowa, aktywność karty, termin ważności, limit przejść (N-razy)
- harmonogram automatycznego trwałego odblokowania PKD
- mechanizm anti-passback z funkcją śluzy, blokujący oraz ograniczający pojemność strefy
- rozbudowana siatka czasowa uprawnień (4 zakresy dziennie, 28 zakresów na tydzień)
- obsługa do 16 stref alarmowych (wej/wy cyfrowe)
- możliwość blokady i odblokowania przejścia kartą rezydenta
- rozdzielność uprawnień ze względu na stronę PKD
- protokół Ethernet (TCP)
- obsługa 16 modułów IO
- wykrywanie sabotażu centralki oraz czytników
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Napięcie zasilania:                    12-14V DC
Płyta główna:                                     dwuprocesorowa, oparta na techno-
                                                                      logiach AVR i ARM9
Maksymalny pobór prądu:   350mA
Pamięć wewnętrzna RAM:   2MB
Pamięć wewnętrzba Flash:   2GB / 4GB
Obudowa:                                                metal
Kolor obudowy:                                     biały
Waga:                                                         ok. 2,5 kg
Wymiary (szer.wys.głęb.):                  325 x 305 x 100 mm
Temperatura pracy:                              od -10 do 55 C
Temperatura przechowywania:      od -20 do 70 C
Wilgotność względna otoczenia:   poniżej 80% (bez kondensacji)

Możliwość przechowywania uprawnień w pamięci wewnętrznej:
- 50 000 rekordów pełnych
- rozbudowana struktura uprawnień (możliwość ustawienia
   siatki  czasowej,kodów PIN, uprawnień do uzbrajania i rozbrajania
   alarmu, termin ważności karty
- 100 000 rekordów podstawowych-identy�kator, wejście tak/nie
- do 1000 000 zdarzeń w pamięci Flash

INTERFEJSY:
- 1 x Ethernet – przeznaczony do personalizacji instalacji za
   pomocą  strony www oraz komunikacji z oprogramowaniem  zarzą-
   dzającym za pomocą szyfrowanego połączenia TCP/IP
- 1 x RS-232/RS-485 – do kon�guracji sterownika
- 1 x RS-232 – do urządzeń peryferyjnych
- 1 x separowany galwanicznie interfejs CAN (do podłączenia
   modułów rozszerzeń IO-700-4)
- 4 x AbaTrackII / Wiegand
- 8 x uniwersalne wejścia/wyjścia – umożliwiające podłączenie
   do 7 czujek alarmowych w kon�guracji NC lub 14 czujek w
   kon�guracji  EOL lub 16 czujek w kon�guracji DEOL lub 8 sygnali-
   zatorów akustyczno-optycznych

- PRZEZNACZONY DO ŚREDNICH I DUŻYCH SYSTEMÓW
- REALIZOWANE ZAAWANSOWANYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA
- ŁATWA ROZBUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU DZIĘKI MODUŁOM IO-700-4
- PAMIĘĆ DO 100 000 REKORDÓW I UPRAWNIEŃ
- PŁYTA DWUPROCESOROWA (AVR I ARM9)
- PAMIĘĆ DO 1000 000 ZDARZEŃ
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