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Kontroler MPA1 pozwala użytkownikom łatwo i bezpiecznie rozmieścić system kontroli dostępu w dowolnym miejscu z dostępem do sieci
bezprzewodowej/Internetu — bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z dedykowanym komputerem lub oprogramowaniem. W
wyniku zastosowania unikatowej konstrukcji, sterownik pojedynczego punktu dostępu z zasilaniem POE jest łatwy w instalacji, obsłudze
oraz konserwacji. Ponadto aplikacja Device Utility umożliwia jego szybkie i łatwe pierwsze uruchomienie. Można go zamontować w
pojedynczejpuszce montażowej typu amerykańskiego lub specjalnie opracowanej kompaktowej obudowie z kontrolkami LED stanu
służącymi do celów diagnostycznych. Kontroler można połączyć z dwoma czytnikami OSDP, zwiększając tym samym bezpieczeństwo.
MPA1 ma wszystkie zalety tradycyjnych kontrolerów dostępu, takie jak możliwość zabezpieczania drzwi, zarządzania dostępem
pracowników oraz zdalnego zarządzania obiektami. Ponadto umożliwia łatwe pobieranie raportów, pomagając spełnić wymogi dotyczące
zgodności. Interfejs użytkownika oparty na przeglądarce pozwala znacznie skrócić czas szkolenia.pracowników. Nie ma potrzeby
instalowania dedykowanego oprogramowania — wystarczy zalogować się, by móc bezpiecznie kontrolować dostęp z biura lub
dowolnego innego miejsca. Kontrolerem MPA1 można zarządzać za pośrednictwem bezpiecznej infrastruktury chmurowej MAXPRO®
Cloud lub wbudowanej przeglądarki. Model MPA1 ma budowę ułatwiającą instalację i można go łatwo dostosować do istniejących
procedur oraz infrastruktury IT, zmniejszając tym samym koszty montażu i eksploatacji. Tak więc nawet w przypadku rozbudowy
systemu, MPA1 sprawdza się doskonale.
 
Komunikacja:
Ethernet, Aplikacja Device Utility do pierwszego uruchomienia BLE 4.1
Funkcja pętli kontrolera EVL(1): 16 MPA1 lub NetAXS-123 (FW 06.00.10.29 lub nowsza)
Czytniki/drzwi:
1 drzwi/2 czytniki OSDP
Możliwość rozbudowy systemu do 16 drzwi/32 czytników na pętlę EVL
Kompatybilność z czytnikami OSDP:V2
Wyjścia:
1 wyjście zwarte do masy o natężeniu znamionowym 500 mA przy 12 V DC (zabezpieczone bezpiecznikiem 12 V) lub 3 A z zewnętrznym
zasilaczem 12 V;
wyjście dodatkowe: 1 SPDT (styki NO i NZ) o natężeniu znamionowym 2A przy 28 V DC
Możliwość rozbudowy wyjść Brak
Wejścia:
2 (+1) konfigurowalne nadzorowane czterostanowe punkty wejścia (fabryczne ustawienia domyślne to: stan drzwi, REX, zabezpieczenie
antysabotażowe obudowy)
Możliwość rozbudowy wejść Brak
Zasilanie:
Power Over Ethernet 802.3af, klasa mocy 3
Za pośrednictwem osobnego zewnętrznego źródła zasilania 12 V DC, maksymalne natężenie wejściowe 900 mA
Obudowa:
Materiał ABS, Otwory dostępowe przewodów / 4 przetłoczenia Instalacyjne / Blok zaciskowy z etykietami oznaczonymi kolorem
Karty informacyjne/etykiety Tak
Elementy montażowe Tak
Funkcje:
Tryby kontroli drzwi - Tylko karta, karta i PIN, karta lub PIN, tylko PIN, Zakaz wyjścia, Wyłączone, Tryb nadzorcy, Eskortowanie, Karta o
ograniczonym użyciu, Data wygaśnięcia, Reguła pierwszej karty, Reguła śnieżycy, Zmiana strefy czasowej, Zakaz wielokrotnego
przejścia, Cichy alarm
Blokady dla akcji klientów - Tak
Obsługa funkcji zakazu wielokrotnego przejścia - Funkcja lokalna i globalna, wdrożenie na poziomie oprogramowania i sprzętowym
Liczba kart i buforów zdarzeń - 10 000 kart, 25 000 zdarzeń
Wbudowana pamięć Flash do polowych aktualizacji oprogramowania układowego i dodawania funkcji

Honeywell MPA1P
Kontroler jednego przejścia
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Dostępna opcja utworzenia kopii zapasowej bazy danych offline Bazy danych kart i konfiguracji
Funkcje eksportu - Baza danych kart, alarmy i zdarzenia (format CSV)
Obsługa do 128 unikatowych formatów kart
Kody obiektów 8
Maksymalny rozmiar formatu karty 75-bitowy (maksymalny numer karty = 64-bitowy)
Strefy czasowe - 127
Poziomy dostępu -128
Święta - 255
Zintegrowane podstawowe raporty - Tak
Import/eksport bazy danych kart - Tak
Eksport alarmów/zdarzeń - Tak
Obsługiwane przeglądarki Google Chrome (preferowana)
Informacje o systemie:
Zegar czasu rzeczywistego
Obsługa geograficznych stref czasowych, obsługa czasu letniego i zimowego
Synchronizacja zegara Tak: za pośrednictwem serwera sieciowego NTP
Procesor IMX6UL
Wartości znamionowe temperatury:
Praca w trybie zasilania PoE: od 0°C do 40°C
Praca w trybie zasilania 12 V DC: od 0°C do 49°C
Przechowywanie: od -55°C do 85°C
Wilgotność 85%, bez kondensacji
Świadectwa i atesty zgodność z normami EMC/CE i FCC; UL 294 oraz CAN/ULC 60839-11-1
Parametry fizyczne:
Wymiary Kontroler: wys. 100 mm x szer. 45 mm x gł. 28 mm
Obudowa: wys. 140 mm x szer. 180 mm x gł. 43 mm
Masa ok. 600 g (kontroler w obudowie)

 


