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Parametry techniczne  
Maksymalna liczba podłącz.
modułów

8 (w obrębie jednej obudowy, z uwzgl.
PRO32IC w zestawie)

Porty komunikacyjne RS232, RS485, TCP/IP (na płytce kontrolera
PRO32IC)

Zasilanie 230 V AC (+/-20%, 50/60Hz, 1,3Amax)
Zasilacz PRO32E1PS (w zestawie)
Akumulator 7Ah / 12V (w zestawie)
Temperatura pracy 0 ~ 49 °C
Wymiary 435 x 355 x 230 mm (szerokość x długość x

grubość)
Kolor Biały
Montaż szafa rack 19"
Zabezpieczenia antysabotażowe +

Obudowa PRO22ENC2 (rack 19") z zasilaczem PRO32E1PS, akumulatorem 12V/7Ah kompletem kabli PRO22DCC oraz jednym
kontrolerem głównym systemu KD - PRO32IC. Zestaw umożliwia rozbudowanie go do 1/2 pełnej gałęzi systemu PRO3200 przez dodanie
8x PRO32R2.

Obudowa PRO22ENC2 to obudowa przeznaczona do montazu w szafach sprzętowych systemu rack 19", mieszcząca w sobie do 9
modułów KD (połowa pełnej gałęzi - kontroler główny PRO32IC oraz do 8 modułów kontroli drzwi PRO32R2), posiadająca miejsce na
dedykowany zasilacz PRO32E1PS (standardowo obecny w zestawie PRO32E2EN) oraz na akumulator 12V/7Ah do podtrzymania zasilania
dla modułów (również standardowo obecny w zestawie PRO32E2EN). Dodatkowo zestaw zawiera kontroler główny PRO32IC, jako punkt
wyjścia do stworzenia jednej gałęzi systemu KD zawierającej od 1 do 32 czytników. Korzystając wyłącznie z obecnej w komplecie
obudowy można stworzyć niepełną gałąź systemu obejmującą do 16 czytników poprzez dodanie 8x modułów PRO32R2 (połowa
maksymalnej ilości kontrolowanych przejść). Stworzenie pełnej gałęzi wymaga dokupienia osobnej obudowy PRO22ENC2 z zasilaczem i
akumulatorem i umieszczenia w niej pozostałych 8 modułów PRO32R2 oraz wykonania połączenia między obudowami. Dodatkowo w
zestawie PRO32E2EN znajdziemy komplet przewodów połączeniowych do wykonania niezbędnych połączeń między modułami, w
obrębie jednej obudowy.

Honeywell PRO32E2EN
Kompletna obudowa rack 19" z kontrolerem KD, w zest. zasilacz i akumulator


