
30

jcmtechnologies  technologie, inovace a bezpečnost

přístupová zařízení MotionLine

Access-5K 
pokročilé samostatné řízení přístupu 868 MHz

Pokročilé přístupové systémy poskytují řízení přístupu včetně
časového ovládání a možnost správy stávajících uživatelů 

v reálném čase.
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Access-5K 
pokročilé samostatné řízení přístupu 868 MHz

Univerzálnost
· Systémy přístupové kontroly jsou navrženy tak, aby splňovaly 
 potřeby malých a středních podniků a společností.
· Správa uživatelů probíhá pomocí nástroje Assistant (verze 6.0 
 a vyšší), který zabraňuje neoprávněnému programování.
· Interní přijímač 868 MHz a kompatibilita s proximity čtečkami JCM
 13,56 MHz (BUS-L, rozpoznávající až 4 různé kanály) a/nebo 
 ostatní čtečky (Wiegand 26, pouze 2 kanály).
· Kompatibilní s širokou řadou aktivačních zařízení (programovatelné 
 ovladače, ovladače s dvojí technologií, čipy a bezdotykové karty).
· Správa dvou výstupních relé konfi gurovatelných v impulsním 
 nebo bistabilním režimu, rozšiřitelná na 6 pomocí TL-karty, 
 která umožňuje použití funkce anti-panik.
· Systém může být instalován uvnitř i vně. Třída krytí IP65.
· Správa až 5 000 uživatelů.
· Přístup chráněný heslem.

Komfort pro uživatele
· Rychlá a intuitivní instalace zařízení. 
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·  Řízení přístupu 868 MHz, 2 relé, 5000 kódů.
·  Výstupy: 2 relé přiřaditelná konkrétním časovým úsekům 
 uživatele nebo skupin uživatelů.
·  Vyjímatelná Micro SD paměť je součástí balení.
·  Napájení: 12/24 V AC/DC s kapacitou až 2 bezdrátové čtečky 
 připojené přímo k zařízení.
·  Délka kabelu BUS-LIN: řez kabelem 0,22 / 0,35 / 0,5 mm2 
 až 100 / 150 / 200 m včetně. Kategorie kabelu 5.
·  Hodiny a kalendář pro uložení času a data.
·  Třída krytí: IP65.
·  Při použití externího napájení až 20 bezdotykových čteček 
 na stejné síti (BUS-L).
·  Rozměry: 152 × 180 × 85 mm. 

Access-5K+
Identické zařízení jako Access-5K, ale navíc s následujícími doplňkovými funkcemi:
· Možnost použití jakéhokoli kanálu jako anti-panic alarmu, kill-pass, datum platnosti a funkce odpočítávání jsou prováděny přes bezdotykové čtečky 
 (aktivace jakéhokoliv relé jako aktivace alarmu).
· Anti-passback a anti-timeback.
· Tamper vstup.
· Stavové hlášení.
· Možnost plug-in TL-CARD se 4 dalšími reléovými výstupy.

Pokročilá správa sdílených instalací
Funkce programovacího nástroje Assistant:
· Správa až 5000 kódů.
· Prohlížení až 2000 nejnovějších událostí, které lze fi ltrovat 
 a exportovat do souboru.
· Správa časů na týdenní úrovni, individuálně přiřaditelná 
 skupinám a/nebo reléovým výstupům.
· Řízení, kde mohou uživatelé získat přístup pomocí 
 defi novaných skupin (Free).
· Systém Access-5K ukládá události a uživatele na Micro-SD kartu. 
 Počítač, kde je SoftAssistant nainstalován a obsluhován musí 
 mít čtečku karet Micro SD ve své výbavě.

Možnost vzdálené správy
· Vložení karty GSM umožní provádět správu zařízení 
 z Vaší kanceláře, což Vám ušetří čas i náklady na cestu.


