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A22K ATRIUM, to potężny System Kontroli Dostępu z pełnym szyfrowaniem komunikacji między kartą (tagiem), a
czytnikiem kart zbliżeniowych do kontrolera A22K oraz kontrolera z siecią LAN/WAN. Kluczowym elementem
systemu jest kontroler hybrydowy, oparty na wbudowanym serwerze WWW . Elastyczność modułu A22K, umożliwia
ustawienie go jako kontrolera 2-drzwiowego lub 2 drzwiowego ekspandera (2 w 1). Jest to niezwykle istotna cecha,
z punktu widzenia kosztów logistyki za równo dla dystrybutora, jak i instalatora. Mając kontroler A22K można go
wykorzystać jako kontroler główny, pośredni lub rozszerzeniowy.

Kontrolerem A22K zarządza System Operacyjny Czasu Rzeczywistego, który dzięki wielowątkowemu procesorowi
oraz w oparciu o certyfikat bezpieczeństwa (HTTPS) łączy bezpieczeństwo, wydajność i prostotę, umożliwiając
zarządzanie użytkownikami / kartami, blokowanie lub odblokowywanie drzwi, przeglądanie zdarzeń systemowych i
wyświetlanie informacji o kontrolerach z dowolnego miejsca na świecie! Pozwala na dowolny model zarządzania i
dostępu tj. lokalne lub scentralizowane np. w przypadku wielu fizycznych lokalizacji budynków, skomunikowanych
przez sieć rozległą WAN.

Fabrycznie skonfigurowany do pracy Kontroler A22K, działa od razu po podłączeniu czytników,
elektrozamków, przycisków wyjścia, kontaktronów oraz zasilania. Dostarczany jest wraz z darmowym
oprogramowaniem ATRIUM, metalową obudową, zamontowanym zasilaczem oraz złączkami zaciskowymi i kartami
programowania - które umożliwiają dodawanie kart do systemu, bez konieczności instalowania oprogramowania
ATRIUM i bazy danych. Dzięki takiemu podejściu, CDVI oferuje zaawansowany produkt, ale maksymalnie
uproszczony i gotowy do użycia.

A22K posiada integrację z kamerami IP oraz systemami bezprzewodowych zamków Aperio® oraz Schlage.

System posiada wiele unikalnych funkcjonalności, oraz funkcji administracyjnych, jak chociażby aktualizacja
oprgramowania układowego (firmware), którą można wykonać nawet przy użyciu smartfona, czy tableta.

Kluczowe parametry techniczne i funkcjonalne:

Otwieranie drzwi przy pomocy smartfona, tableta lub innego dowolnego urządzenia, przy jednoczenym podglądzie z kamer.
Kontrola dostępu na bazie najnowszej technologii umożliwia konfigurację i zarządzanie systemem ATRIUM, niezależnie od
platformy sprzętowej, czy systemu operacyjnego
Prodokół OSDP v2
Nowy wielowątkowy mikroprocesor
Kontroler A22K zarządzany jest Systemem Operacyjnym Czasu Rzeczywistego (RTOS)
Skalowalny system 3w1, umożliwia pracę autonomiczną, w sieci lokalnej LAN/WLAN, w sieci rozległej WAN
Szyfrowanie zgodne z normą obronną NO-04-A004-6:2016 oraz PL-EN 60839-11-1 dla Ethernet AES 256 bit oraz Karty
zbliżeniowej / wirtualnej AES128
Zgodnie z PL-EN 60839-11-1 zastosowanie dla 4. stopnia ochrony (Grade 4) - budynki posiadające infrastrukturę krytyczną
Wbudowany serwer WWW, HTTPS (szyfrowanie SSL)

CDVI A22K
Kontroler dwóch przejść
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IPV6
Automatyczne wykrywanie dodatkowych modułów
Maksymalna liczba czytników: 4 na kontroler (2 stronna kontrola dostępu)
Maksymalna liczba drzwi obsługiwanych na jedną instancję: 500
Moduł zarządzania baterią buforową
Elektroniczne zabezpieczenia przeciw przepięciowe
Zasilacz 2,5A lub PoE w zestawie
Metalowa obudowa w zestawie.
Kontroler A22K steruje 2 drzwiami i 4 czytnikami (jeden port obsługuje wejście/wyjście)
Automatyczna detekcja portu Wiegand lub szyfrowany RS485 AES128
Wbudowany serwer WWW (HTTPS)
W komplecie zamontowany uniwersalny zasilacz 240V
Port Ethernet z 256-bitowym szyfrowaniem AES
Automatyczne wykrywanie modułów sprzętowych = Plug&Play
Szybka i łatwa procedura rejestracji kart bez użycia oprogramowania
Wyjścia zamków: 2 (750mA przy 12VDC / każdy)
Wyjścia przekaźnikowe: 2 przekaźniki (styk bez potencjałowy) 5A @ 250VAC, 7A @ 125VAC, 7A @ 30VDC
6 wejść wielofunkcyjnych (12 z podwojeniem strefy)
Całkowicie zabezpieczony elektronicznie.
Kompatybilny z OSDP v2
Do 10 000 użytkowników
Do 10 000 kart
Do 25 000 bufora zdarzeń
DARMOWE oprogramowanie do zarządzania ATRIUM, ATRIUM Finder
Przyjazne instalatorowi wyjmowane terminale zaciskowe
Wskaźniki sygnalizacji stanu kontrolera LED


