KT-100
Dverný mini ovládač
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Programovateľná flash pamäť
Vysoká komunikačná rýchlosť (115,200baud)
Prenos poruchových stavov
Krátky čas inštalácie
Komunikácia s externým poplachovým systémom

Programovateľná flash pamäť
Samotný program zariadenia je uložený v pamäti a dá
sa jednoducho stiahnuť z hlavnej jednotky bez zmeny
samotného pamäťového čipu. Takisto je možný upgrade
z PC bez nutnosti ísť ku každému ovládaču zvlášť.

Prenos poruchových stavov
Zariadenie má stálu kontrolu napájania a v prípade skratu či prerušenia obvodu uzamkne
zariadenie. Takisto sa kontroluje tamper a porucha každej súčasti zariadenia.
Rýchla inštalácia
Montáž na bezpečnejšiu stranu dverí zvyčajne znižuje spotrebu kábla pre pripojenie. Pre
nastavenie sa nepoužívajú prepínače ani jumpre. V balení sú dve čítačky kariet, zámok, dverný
kontakt. Montáž je jednoduchá. Požíva sa špeciálna skrinka (zápustná či povrchová) navrhnutá
pre toto zariadenie.
Komunikácia s externým poplachovým systémom
Technik môže nastaviť pre registrovaných užívateľov možnosť aktivovať a deaktivovať externý
poplachový systém. Cez modul TCP/IP je ho možné pripojiť k sieti LAN/WAN (s použitím
softvéru Kantech EntraPass Corporate Edition s licenciou multi-user)

Odchodový detektor
Čítačky

16V AC, 40VA

12V 7Ah

Napájací
zdroj 12V DC

Elektrický
zámok
4 vstupy rezistorov
end-of-line

PC / modem
USB - 485

K ďalšiemu
KT-100 v sieti

Technické parametre
Napájanie
Zálohovanie
Rozmery
Prevádzková teplota
Typ čítačky
Vstupy
Max. dĺžka vodičov
Pomocné výstupy
Reléové výstupy

Napájací výstup čítačky
Komunikačný port
Komunikačná rýchlosť
Pamäť firmware
Pamäť RAM

KT-100
MUSB-1WHT
VC-485
USB-485

9,5V až 14V DC / 50mA + príslušenstvo (max. 750mA)
1. líthiová batéria, do 10 rokov
11,4 x 7 x 3cm
+2°C až +40°C, vlhkodť 0-95%, bez kondenzácie
Wiegand, proximity, bar kode, magnetic, a ďalšie
4, NO/NC s alebo bez rezistorov end-of-line
600m
2 výstupy s otvoreným kolektorom (LED, bzučiak) pre
prístup dverí a stav, max. 25mA, 12V
2 ovládacie výstupy 12V DC 25mA , otvorený kolektor k
zemi
2 výstupy 20V AC 50mA. Dva opticko-izolované kontakty
pre relé.
5V DC 150mA, chránený
RS485
Do 115,200bps (automatický výber)
64k
128k, chránená líthiovou batériou

Ovládač 2. čítačiek pre 1. dvere (požaduje
napájanie 12V DC)
Povrchová montážna krabica pre KT-100 biela
Multifunkčné komunikačné rozhranie RS232/RS-485
Komunikačné rozhranie z USB na RS-485

