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Parametry techniczne  
Użytkownicy 1000
Rejestr zdarzeń 100 000
Zarządzanie lokalne, zdalne
Interfejs wbudowana aplikacja, Web
Stopień ochrony IP20
Zasilanie 12 -15V DC
Pobór mocy 140 mA @12V DC (1,7W)
Waga 204g
Temperatura pracy -25° do +60°C [-13° do +140° F]
Wymiar 16,6cm x 7,4cm x 3,5cm

Moduł kontrolera zapewnia niezwykłą prostotę montażu naszego systemu kontroli dostępu. Prawdziwe plug-and-play Dzięki swojej
modułowość nasz produkt umożliwia łatwe podłączanie kolejnych elementów w celu rozszerzenia instalacji. System Incedo może
dostosowywać się i rozrastać w zależności od zmieniających się potrzeb użytkowników. Wykorzystanie systemu modułowego daj wiele
możliwości. Pojedynczy moduł kontrolera może zarządzać maksymalnie czterema modułami czytników drzwiowych Incedo, co daje
możliwość zarządzania maksymalnie 8 czytnikami przewodowymi z jednego kontrolera. Wbudowana inteligencja System pozwala na
pełną funkcjonalność offline, dzięki czemu może być używany w przypadku ewentualnej awarii zasilania. Każdy moduł kontrolera
przechowuje do 100 000 zdarzeń, dzięki czemu dane są bezpieczne i zawsze dostępne. Niezależny od reszty systemu Moduł kontrolera
można skonfigurować jako kompletny system kontroli dostępu przestawiając jedynie przełącznik DIP. Podczas montażu nie ma potrzeby
używania dodatkowego komputera, ponieważ całe oprogramowanie jest wbudowane w moduł. Ulepsz system do wersji Incedo Cloud w
celu kontrolowania do 32 drzwi w każdym miejscu w bezpiecznym środowisku z mobilnym dostępem 24/7. Wersja Incedo Plus oferuje
zaawansowane funkcje kontroli dostępu oraz integrację produktów innych firm w wielu obiektach.

Assa Abloy EAC-CR5
Sieciowy kontroler dostępu bez obudowy


