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Parametry techniczne  
Maksymalna liczba podłącz.
modułów

8

Maksymalna liczba czytników 16 (przy użyciu 8x modułów PRO22R2)
Możliwość łącz. wielu kontrolerów Tak (przez sieć Ethernet i moduł PRO22EN)
Pamięć 20000 kart, 5000 zdarzeń
Porty komunikacyjne 1xRS232, 2xRS485, opcjonalnie Ethernet
Wejścia Monitorowanie otwarcia obudowy, awaria

zasilania
Zasilanie 12vDC +/- 10%
Pobór prądu 400mA, z kartą Ethernet 550mA
Temperatura pracy 0 ~ 49 °C
Wymiary 140 x 229 x 25 mm (szerokość x długość x

grubość)

Kontrolery i moduły serii PRO2200 należą do grupy urządzeń przeznaczonych dla najbardziej wymagających systemów kontroli dostępu.
System PRO2200 jest systemem modułowym, zarządzanym i konfigurowanym z poziomu oprogramowania WinPak. Podstawowym
elementem systemu jest kontroler główny PRO22IC. Do każdego kontrolera można podłączyć do 8 modułów rozszerzających, tworząc
pojedynczą gałąź systemu. Do wyboru są następujące ich rodzaje: moduł 1 czytnika oraz 2x we/2x wy (PRO22R1), moduł 2 czytników
oraz 8x we/6x wy(PRO22R2), moduł 16 wejść logicznych (PRO22IN), moduł 16 wyjść przekaźnikowych (PRO22OUT). Przykładowo
stosując 8 modułów PRO22R2 można stworzyć gałąź zawierającą do 16 czytników, 64 wejścia logiczne i 48 wyjść sterujących.

W celu skomunikowania systemu z oprogramowaniem Win-Pak (instalowanym na komputerze klasy PC) korzystamy z modułów
komunikacyjnych PRO22EN (Ethernet) lub PRO22CVT1 (RS232). Moduł ethernetowy PRO22EN daje największe możliwości - pozwala nie
tylko na łatwiejszą komunikację komputer-system KD, ale także umożliwia wpięcie wielu gałęzi opartych o kontroler PRO22IC do jednej
sieci Ethernet, dając możliwość stworzenia dużego systemu, obejmującego setki a nawet tysiące przejść. Można tu w pełni wykorzystać
potencjał technologii Ethernet, tworząc system rozproszony, łączący ze sobą wiele oddalonych budynków w jedną sieć, zarządzaną z
jednego, centralnego serwera z zainstalowanym programem Win-Pak.

System posiada dedykowane obudowy PRO22ENC. Wersja PRO22ENC1 pozwala na umieszczenie wszystkich 9 kontrolerów jednej gałęzi
w jednej obudowie. Wersja PRO22ENC3 powala na wyniesienie wybranych modułów (np. czytników - PRO22R2/R1) na większą odległość
(np. gdy czytnik ma się znajdować więcej niż 100m od centrali). Maksymalna długość magistrali wynosi 1200m - jest to zarazem
maksymalna odległość wyniesienia modułu od centrali. Przedłużenie na większe odległości można uzyskać stosując dodatkowy kontroler
PRO22IC z modułem PRO22EN. W takim przypadku przedłużenie połączenia jest wykonywane po stronie łącza Ethernet (np. wpięcie w
sieć strukturalną w innym, odpowiednio oddalonym miejscu, wykorzystanie transmisji światłowodowej itd.).

UWAGA: Seria kontrolerów PRO2200 została wycofywana ze sprzedaży i zastąpiona przez w pełni z nią kompatybilne
kontrolery serii PRO3200. Elementy PRO2200 są już całkowicie niedostępne. Należy korzystać z odpowiednich
zamienników PRO3200. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Technicznym.

Honeywell PRO22IC
Główny kontroler systemu pamięć do 20000 kart


