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přístupová zařízení MotionLine

Access 
samostatné řízení přístupu 868 MHz

Skupina produktů Access se vyznačuje samostatným řízením 
nabízejícím 1-4 kanály, rádiový přijímač 868 MHz, displej a tlačítka 
pro uživatelsky přívětivé řízení a paměťové karty off -line události.



 technologie, inovace a bezpečnost  jcmtechnologies

přístupová zařízení MotionLine

27

Access500
1000151

·  Řízení přístupu 868 MHz, 1 relé, 500 kódů.
·  Výstupy: impulsní / bistabilní relé 
 (stav relé je modifi kovatelný nástrojem Assistant).
·  Rozšíření na 4 výstupy s kartami TSA.
· Možnost použití jakéhokoliv kanálu jako antipanikový alarm 
 (aktivace relé 4 jako aktivace alarmu).
· Odnímatelná paměť s kapacitou 500 uživatelů.
· Individuální nebo skupinová přihlášení a odhlášení pomocí displeje
 nebo programem Assistant.
· Integrovaný čtyřmístný displej.
· Přístup chráněný heslem.
· Max. 3 bezdotykové čtečky připojené přímo na zařízení (BUS-LIN).
· Délka kabelu BUS-LIN: řez kabelem 0,22 / 0,35 / 0,5 mm2 
 až 100 / 150 / 200 m včetně. Kategorie kabelu 5.
· Při použití externího napájení až 20 bezdotykových čteček 
 na stejné síti (BUS-LIN).
· Hodiny a kalendář pro uložení data a času události.
· Napájení: 230 Vac (±10 %).
· Spotřeba stand-by / provoz 23 mA / 42 mA.
· Provozní teplota: -20 °C až +85 °C.
· Integrovaná anténa.
· Třída krytí: IP54 (IP65 s těsněním).
· Rozměry: 140 × 220 × 55 mm.

Access 
samostatné řízení přístupu 868 MHz

Access1000 · Access2000

·  Řízení přístupu 868 MHz, 2 relé, 
 1000 nebo 2000 kódů.
·  Výstupy: impulsní / bistabilní relé 
 (stav relé je modifi kovatelný nástrojem Assistant).
·  Možnost použití jakéhokoli kanálu jako antipanikový alarm 
 (aktivace jakéhokoli relé jako aktivace alarmu).
· Odnímatelná paměť s kapacitou 1000 nebo 2000 uživatelů.
· Individuální nebo skupinová přihlášení a odhlášení kódů pomocí 
 klávesnice a LCD panelu nebo programu Assistant.
· Integrovaný displej.
· Přístup chráněný heslem.
· Max. 5 bezdotykových čteček připojených přímo na zařízení (BUS-LIN).
· Délka kabelu BUS-LIN: řez kabelem 0,22 / 0,35 / 0,5 mm2 
 až 100 / 150 / 200 m včetně. Kategorie kabelu 5.
· Při použití externího napájení až 20 bezdotykových čteček 
 na stejné síti (BUS-LIN).
· Hodiny a kalendář pro uložení data a času události.
· Anti-passback / Anti-timeback.
· Funkce Kill-pass, datum platnosti a odpočet pomocí bezdotyk. čteček.
· Napájení: dual 230 Vac / 12 Vac/dc.
· Spotřeba stand-by / provoz: 27 mA / 42 mA / 57 mA a 230 Vac 
 – 150 mA / 550 mA a 12 Vac/dc.
· Rozměry: 220 × 220 × 75 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ACCESS 500
Event1000: karta posledních 1000 událostí.
Mem500C: odnímatelná paměťová karta s kapacitou 500 kódů.
TSA: karta relé konfi gurovatelná v impulsním nebo bistabilním režimu. Může 
fungovat také jako antipanikové zařízení (konfi gurovatelné pomocí programu 
Assistant).
AED868, Flat868, ActivaGo, EvoProx, SteelProx-Motion.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ACCESS 1000/2000
Event2000: karta posledních 2000 událostí.
Mem1000: odnímatelná paměťová karta s kapacitou 1000 kódů.
Mem2000: odnímatelná paměťová karta s kapacitou 2000 kódů.
TSA: karta relé konfi gurovatelná v impulsním nebo bistabilním režimu. 
Může fungovat také jako antipanikové zařízení (konfi gurovatelné pomocí 
programu Assistant).
TAPMotion: karta anti-passback/anti-timeback
AED868, Flat868, ActivaGo, EvoProx, SteelProx-Motion.

GoPro / GoEvo

radio 868 MHz
100 m
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Access1000 / Access2000

SteelProxEvoProx
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MotionTag
EvoTag

GoEvo

vzdálenost 3 až 6 cm (13,56 MHz)

Go-mini

VHODNÉ PRO
Ovladače, ovladače s duální technologií, čipy a karty (868 MHz).
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