
STEROWNIK SD-860

Sterownik SD-860 jest urządzeniem przeznaczonym do systemów kontroli dostępu (KD). Zaprojek-
towany został pod kątem średnich i dużych systemów, gdzie wymagana jest duża liczba upraw-
nień.

SD-860 jest urządzeniem mikroprocesorowym, dostosowanym do obsługi dwóch czytników kart 
magnetycznych i zbliżeniowych, pracujących w standardzie ABA Track II lub Wiegand. Istnieje rów-
nież możliwość podłączenia do dwóch czytników pracujących w standardzie RS-232. Może obsługi-
wać jedno obustronnie chronione przejście kontrolowane (kompletny punkt KD), standardowo 
wyposażone w: czytniki, rygiel lub zworę, kontaktron, przycisk otwarcia drzwi, sygnalizacje aku-
styczno-optyczną.

Urządzenie ma możliwość obsługi dodatkowych urządzeń, takich jak: syrena alarmowa, czujnik 
krańcowy, posiada złącze RJ45 Ethernet oraz złącze RJ-45 RS-232. SD-860 wyposażony jest także w 
dwa dodatkowe wejścia/wyjścia uniwersalne. Sterownik współpracuje również z kołowrotami - 
dedykowana do tego celu wersja kołowrót.
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STEROWNIK SD-860

Napięcie zasilania:             12-14V DC
Maksymalny pobór prądu:             300mA (bez dodatkowego czytnika)
Pamięć wewnętrzna RAM:             1MB
Max. ilość obsługiwanych kart:      50 000 szt.
Ilość zdarzeń w pamięci RAM:        max. 1 000 000 zdarzeń
Obudowa:                                               metal
Kolor obudowy:                                    biały
Waga:                                                        ok. 1,1 kg
Wymiary (szer.wys.głęb.):                220 x 160 x 60mm
Temperatura pracy:                            od -10 do 55 C
Temperatura przechowywania:    od -20 do 70 C
Wilgotność względna otoczenia:  poniżej 80% (bez kondensacji)

INTERFEJSY:
- 1 x Ethernet – przeznaczony do personalizacji instalacji za pomocą strony www 
oraz komunikacji z oprogramowaniem  
   zarządzającym za pomocą szyfrowanego połączenia TCP/IP
- 1 x RS-232 – do urządzeń peryferyjnych
- 2x Aba TrackII/Wiegand 26(H10301)/58(Unicard) lub inne na zamówienie
- 2x RS-232 dla czytników (na zamówienie)

WEJŚCIA:
- 1 x przycisk otwarcia drzwi
- 1 x kontaktron
- 2 x sabotaż czytnika
- 1 x sabotaż rejestratora-opcjonalne
- 1 x alarm PPOŻ (optoizolowane)
- 2 x wej/wyj uniwersalne cyfrowe (opcja na zamówienie)
WYJŚCIA:
- 1 x wyjście rygiel (przekaźnik NO/NC 30V/1A)
- 1 x wyjście alarmowe (przekaźnik NO/NC 30V/1A)
- 1x wyjście: 12V/1A

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

- WSPÓŁPRACA Z KARTAMI ZBLIŻENIOWYMI
- MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM CZYTNIKIEM
- WEJŚCIA/WYJŚCIA UNIWERSALNE
- PRECYZYJNY ZEGAR RTC
- SYGNALIZUJĄCA DIODA LED
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
- MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA URZĄDZENIAMI WYKONAWCZYMI
- PORT ETHERNET LAN
- WSPÓŁPRACA Z KOŁOWROTAMI*

* dotyczy wersji kołowrót
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