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Parametry techniczne  
Komunikacja Ethernet; RS-485; USB
Interfejs Wiegand, OSDP
Ilość wyjść 4 przekaźnikowe, 4 OC
Ilość wejść 8
Zasilanie PoE, 13,8 V DC
Akumulator wewnętrzny 12V 7Ah
Temperatura pracy 0°C do 49°C (od 32°F do 120°F)
Wymiary 14.1 inch (360 mm) x 16.1 inch (410 mm) x

4.3 inch (110 mm)
Waga Około 6,0 kg (bez akumulatora)

MPA2 umożliwia użytkownikom bezpieczne zarządzanie systemem z dowolnego miejsca, w którym
dostępne jest połączenie Ethernet/Internet – bez kosztów związanych z wykorzystaniem specjalnego
komputera lub oprogramowania. Przyjazna dla użytkownika konstrukcja (złącza wtykowe oraz
RJ45 z rozwiązaniem typu „kliknięcie i gotowe”) ułatwia montaż, obsługę i konserwację.
MPA2 zapewnia wszystkie zalety tradycyjnej kontroli dostępu, takie jak pomoc przy zabezpieczeniu drzwi, zarządzanie
dostępem pracowników czy zdalne zarządzanie obiektami. Kontroler ten umożliwia również łatwe generowanie raportów w
celu spełnienia wymogów dotyczących zapewnienia zgodności. Interfejs oparty na przeglądarce znacząco ułatwia naukę
obsługi i skraca czas szkolenia. Nie wymaga dedykowanego oprogramowania – wystarczy się zalogować, aby bezpiecznie
obsługiwać system: z biura lub dowolnego innego miejsca. Kontroler MPA2 można obsługiwać, korzystając z wbudowanej
przeglądarki, bezpiecznej infrastruktury w chmurze MAXPRO® Cloud lub zintegrowanego pakietu zabezpieczeń WIN-PAK®.
Kontroler MPA2 jest przyjazny w obsłudze i dobrze współpracuje z istniejącą
infrastrukturą i rozwiązaniami IT, co pozwala ograniczyć koszty instalacji
i obsługi. Dzięki temu MPA2 dostosowuje się do rozwoju całego systemu. Akumulator podtrzymujący jest w zestawie.
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