
PRO3200

Kontroler Dostępu PRO3200

Stanowiąc sprzętowe uzupełnienie wszechstronnego pakietu kontroli
dostępu WIN-PAK

®
, PRO3200 jest zaawansowanym kontrolerem,

doskonale sprawdzającym się wszędzie tam, gdzie gęstość
upakowania ma kluczowe znaczenie. Płyta kontrolera została
zaprojektowana modułowo i elastycznie, dzięki czemu może być
skonfigurowana do pracy w szerokim zakresie zastosowań,
optymalizując tym samym koszt i wymaganą przestrzeń montażową.
Kontroler PRO3200 jest dołączany do komputera zarządzającego z
oprogramowaniem WIN-PAK w celu konfiguracji systemu,
monitoringu alarmów oraz bezpośredniego sterowania. Przy użyciu
oprogramowania WIN-PAK SE wersja 4.0 / PE wersja 4.0 lub
nowsza można zintegrować w jednym rozwiązaniu co najmniej 255
kontrolerów PRO3200 budując ogromne systemy kontroli dostępu. 

Każdy kontroler PRO3200 składa się z kontrolera głównego, jednej
lub wielu obudów, zasilaczy i czytników oraz modułów wejść/wyjść.
System PRO3200 może być skonfigurowany do pracy jako system
kontroli dostępu obsługujący 32 przejścia jednokierunkowo. Jeśli
wymagane jest zintegrowanie w systemie większej liczby wejść lub
wyjść, liczba kontrolowanych przejść może zostać obniżona do
wartości mniejszej niż 32. Ograniczenia systemu kontroli dostępu
zależą od ilości dodatkowych, zarządzalnych wejść i wyjść
niezbędnych w konfiguracji modułowej obsługującej do 16 płyt
wejść/wyjść lub płyt czytników.

Zaprojektowany do ograniczonych przestrzeni, kontroler PRO3200
w montażu rackowym zapewnia wysoką gęstość instalacji
obsługującej do 16 przejść w jednej, małej obudowie. Taki projekt
sprawia, że PRO3200 jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam,
gdzie wymagane jest zarządzanie co najmnej 16 przejściami.
Dostępne są także obudowy metalowe, mieszczące maksymalnie
dwa moduły, służące do rozmieszczenia zdalnych kontrolerów
przejść. Zdalne moduły drzwiowe są dołączane do kontrolera przy
użyciu dozorowanej magistrali RS485.

PKontroler Główny PRO3200

Główna płyta kontrolera (PRO32IC) mieści bazę danych 100.000 kart
oraz bufor 50.000 transakcji i została zaprojektowana do pracy off-line,
podejmując dezycje dotyczące systemu kontroli dostępu bez
połączenia z komputerem czy innymi urządzeniami zarządzającymi.
PRO32IC obsługuje dowolną kombinację maksymalnie do 16 płyt
wejść/wyjść lub płyt czytników monitorując punkty wejść alarmowych,
punkty przekaźniowe oraz punkty interfejsów czytników kontroli
dostępu. Interfejs komunikacyjny z komputerem (WIN-PAK SE 4.0 /
PE 4.0) jest zapewniony poprzez wbudowany na płycie port Ethernet,
port szeregowy (RS232) lub modem.

Karty rozszerzeń PRO3200

Karty rozszerzeń systemu kontroli dostępu są dołączane do
kontrolera głównego (PRO32IC) dzięki dozorowanej magistrali
RS485. Wszystkie sprzętowe opcje konfiguracji są

przechowywane w kontrolerze głównym i mogą być niezależnie
zarządzane doraźnie - poprzez operatora, harmonogramowo lub
na podstawie procedur uruchamianych zdarzeniami. Karty
rozszerzeń zostały zaprojektowane do modułowej, w pełni
konfigurowalnej przez użytkownika pracy.

Moduły Czytników PRO3200

Moduł PRO32R2 obsługuje dwa czytniki kontroli dostępu
odpowiedzialne za dwa przejścia. W przypadku zaniku komunikacji
z modułem inteligencji systemu, czytniki kart dostępu mogą być
indywidualnie skonfigurowane pozwalając na otwarcie danego
przejścia w zależności od wymogów w zakresie bezpieczeństwa.
Dzięki temu, istnieje możliwość skonfigurowania przejścia jako
zamkniętego, otwartego lub dostępnego jedynie poprzez podanie
ważnego kodu danej lokalizacji systemu.unlocked or access only
via a valid facility code.

Moduły wejść/wyjść PRO3200

W przypadku montażu w obudowie wysokiej gęstości do montażu
w szafie rack (PRO22ENC1 oraz PRO22ENC2) Moduł PRO32OUT
posiada 12 wyjść przekaźnikowych o wydajności 12 VDC i 2 A. 

W przypadku montażu w obudowie PRO22ENC3, dostępne są
dodatkowe 4 wyjścia przekaźnikowe o wydajności 12 VDC i 2 A,
wejścia awarii zasilania oraz sabotażu centrali. Przekaźniki mogą
być wykorzystane do sterowania windami, powiadamianiu o
stanie systemu oraz ogólnym zarządzaniu danym systemem. 

Moduł PRO32IN jest wyposażony w 16 dozorowanych wejść
alarmowych oraz dedykowane wejście awarii zasilania oraz
sabotażu centrali. Wejścia mogą być dozorowane przy pomocy
rezystorów końca linii lub niedozorowane (dwustanowo). Wejścia
mogą być stosowane do powiadamiania o stanie systemu oraz
ogólnego dozoru systemu, np. dozoru przejść.

Obudowy do urządzeń PRO3200

Główny kontroler PRO3200 oraz moduły systemu PRO3200 zostały
zaprojektowane do pracy w różnych obudowach systemowych.
Moduły można montować w konfiguracji rackowej o dużej gęstości
(PRO22ENC1 oraz PRO22ENC2), w przypadku gdy dostępne
miejsce jest ograniczone lub w obudowie PRO22ENC2 – obok
siebie – w przypadku zdalnie rozmieszczonych przejść oraz
wejść/wyjść. 
Obudowa o dużej  gęstości może  pomieścić zasilacz,  kontroler
główny  oraz  maksymalnie do ośmiu modułów.
• PRO32ENC1 jest obudową o wysokiej gęstości do montażu 

na ścianie 
• PRO32ENC2 jest obudową o wysokiej gęstości do montażu w 

19-calowej szafie rack 
• PRO32ENC3 jest obudową zdalną do montażu na ścianie, 

mieszczącą dwa moduły lub kontrolery główne
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• Pełna konfiguracja poprzez 
oprogramowanie WIN-PAK SE 4.0 / PE 
4.0 lub nowszy

• Możliwość zbudowania systemu 
składającego się co najmniej z 255 
modułów PRO3200, zarządzanych z 
poziomu WIN-PAK dla dużych i 
wymagających aplikacji

• Skalowalna architektura zapewniająca 
optymalne działanie i bezproblemową 
rozbudowę w przyszłości, gwarantując 
ochronę inwestycji właściciela systemu.

• Montaż w szafie rack lub naścienny

• Dozorowana komunikacja i podtrzymanie
akumulatorem litowym zapewnia 
niezawodność systemu

• Duża, lokalna baza danych kontrolera 
umożliwia podejmowanie decyzji 
dotyczących kontroli dostępu przez 
kontroler w czasie rzeczywistym, bez 
potrzeby komunikacji z serwerem

• Obsługa protokołów TCP/IP 
zapewniająca dołączenie inteligentnych 
modułów do sieci LAN lub WAN

• 32-bitowe procesy zapewniają szybką 
obsługę transakcji dla najbardziej 
wymagających aplikacji sieciowych

• Moduł PRO32IC obsłuży połączenie 
dowolnej kombinacji modułów 16 we/wy
lub modułów czytników za 
pośrednictwem magistrali RS485 na 
prędkości 38,400 bps. Całkowita 

obsługiwana długość magistrali na 
jednym porcie to 1250 m.

• Obsługa bazy danych o pojemności 
100.000 kart oraz bufora transakcji o 
pojemności 50.000 transakcji

• Opcja włączenia lub wyłączenia 
poszczególnych pól na etapie 
konfiguracji bazy danych, umożliwiająca 
optymalizację zużycia pamięci

• Automatyczne obliczanie lat 
przestępnych oraz zmian czasu 
letni/zimowy

Profesjonalny, Modułowy System Kontroli Dostępu

PRO3200

GŁÓWNE CECHY SYSTEMU

• Obsługa szerokiego wachlarza rodzajów 
czytników, włącznie z czytnikami 
Wiegand, paska magnetycznego, 
zbliżeniowego, stykowego oraz klawiatur 
do wprowadzania PIN-u

• Obsługa szerokiego wachlarza formatów 
czytników i kart dla zapewnienia 
maksymalnej elastyczności i 
bezpieczeństwa

• Tryby pracy off-line systemu mogą być 
konfigurowane dla każdego z czytników 
osobno i dotyczą kodu danej lokalizacji, 
zamknięty (brak dostępu) oraz otwarty 
(pełny dostęp)

• Tryby pracy obejmują tryb zamknięty, 
otwarty, kod danej lokalizacji, tylko karta, 
karta i PIN, karta lub PIN, tylko PIN.

• Konfigurowalne w trybie normalnie 
zamkniętym lub normalnie otwartym

• Obsługua do ośmiu formatów kart w 
każdym czytników

• Obsługa funkcjonalności anti-passback

• Obsługa 32 poziomów dostępu w jednej 
karcie lub indywidualnych stref 
czasowych w czytnikach

• 10-cyfrowy (32-bity) standard 
identyfikatora użytkownika / obsługa 
maksymalnie 15-cyfr

• Obsługa numeru PIN o długości do 8 cyfr

• Daty aktywacji i dezaktywacji definiowane 
dla każdej karty osobno

• Obsługa 12 okresów dla każdej strefy 
czasowej, gdzie każdy okres posiada 
czas rozpoczęcia, czas zakończenia oraz 
mapę dnia. Mapa dnia określa dzień 
tygodnia lub święto

• Obsługa 255 okresów świątecznych 
określanych przez datę rozpoczęcia i 
czas trwania

• Raportowanie całego strumienia bitowego 
po wprowadzeniu błędnego kodu danej 
lokalizacji lub odczytu błędnego formatu karty

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI  DOSTĘPU

• Programowane przez użytkownika 
wyjścia przekaźnikowe umożliwiają 
obsługę specjalnych zadań w zakresie 
systemu kontroli

• Sterowanie impulsowe: pojedynczy 
impuls (do maks. 255 sekund) lub 
impulsy powtarzalne (wł./wył. w 

interwałach zwiększanych co sekundę, 
do 255 razy)

• Konfiguracja standardowa, wejście 
zwłoczne zatrzaskowe, wejście zwłoczne
niezatrzaskowe, oraz opóźnienie wyjścia

• Programowane przez użytkownika 

wejścia alarmowe umożliwiają elastyczną
konfigurację i zarządzanie systemem

• Rodzaj obwodu alarmowego – normalnie
otwarty, normalnie zamknięty, 
niedozorowany, dozorowany (wraz z 
poprawną wartością rezystancji EOL). 
Spełnia wymagania UL294 oraz CUL

CHARAKTERYSTYKA MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ

• Obsługa maksymalnie 9 modułów, 
zasilacz oraz akumulator mogą być 
montowane we wnętrzu PRO22ENC1 
oraz PRO22ENC2

• Automatycznie przełączający się zasilacz 
pozwala na pracę 110/220 z modułem 
PRO32E1PS w obudowie PRO22ENC1 
oraz PRO22ENC2

• Obudowa PRO22ENC3 może pomieścić 
maksymalnie 2 moduły i akumulator w 
celu obsługi zdalnego przejścia 
(wymagane zastosowanie transformatora
PSX220 dla zasilania sieciowego)

CHARAKTERYSTYKA OBUDÓW



DANE TECHNICZNE

Baza danych:

• Aktualizacja oprogramowania 
układowego w pamięci flash

• Pojemność pamięci: 100.000 kart

• Pojemność pamięci: 50.000 zdarzeń

• Liczba kodów dostępu: nieograniczona

• Liczba okresów świątecznych: 
nieograniczona

• Liczba kodów czasowych 255, 64 
obsługiwane przez oprogramowanie 
WIN-PAK

• Liczba formatów kart: osiem na każdy 
czytnik

• Liczba kodów danej lokalizacji: osiem

• Obsługa wind: 240 piętra (przekaźniki)

• Dedykowany alarm sabotażowy

• Dedykowany alarm awarii zasilania

• Zegar czasu rzeczywistego:

- wsparcie geograficznych stref 
czasowych

- obsługa zmian czasu zimowy/letni

- obsługa lat przestępnych

- dokładność 4 bitów równoległych: 
50 ppm

• Obsługa precyzyjnych grup/poziomów
dostępu

• Obsługa wielu grup/poziomów dostępu

Komunikacja: 

• Podstawowe interfejsy komunikacyjne:

- port Ethernet wbudowany na płycie 
(TCP/IP)

- RS232

- modem*

• Prędkość komunikacji: 38,4 Kbps

• Automatyczne oddzwanianie:

- w przypadku alarmu

- w przypadku wyczerpania pojemności 
bufora transakcji

- w przypadku awarii podstawowego
źródła zasilania

• Funkcjonalność podczas przesyłu 
oprogramowania:

- system działa podczas przesyłania 
oprogramowania systemowego: tak

- system działa podczas przesyłania 
danych odnośnie kart: tak

Moduły Kontroli Dostępu:

• Jeden kontroler PRO32IC obsługuje 16

urządzeń/modułów

• Dostępne moduły PRO3200:

- moduł dwuczytnikowy (PRO32R2)

- moduł wyjściowy, 16-przekaźnikowy 

(PRO32OUT)

- moduł wejściowy, 16-alarmowy

(PRO32IN)

• Wsteczna kompatybilność z modułami

PRO2200

- moduł pojedynczego czytnika

(PRO22R1)

- moduł dwuczytnikowy (PRO22R2)

- moduł wyjściowy, 16-przekaźnikowy 

(PRO22OUT)

- moduł wejściowy, 16-alarmowy 

(PRO22IN)

• Możliwość dołączania modułów poprzez

interfejs RS485 (1250 m)

Funkcjonalność działania Systemu

Kontroli Dostępu:

• Wykrywanie kodu przymusu

• Tryby pracy:

- tylko karta

- tylko PIN

- PIN i karta

- PIN lub karta

- tylko kod danej lokalizacji

• Maksymalna długość kodu PIN: 8
znaków

• Obsługa obiektu drzwiowego 

• Zasada czterech oczu

• Tryby off-line (do wyboru dla każdego z
czytników osobno)

- dostęp po podaniu kodu danej
lokalizacji

- zamknięty (brak dostępu)

- otwarty (dostęp wolny)

• Obsługa anti-passback poprzez moduły 
RS485

- zabraniając dostępu (twardy)

- umożliwiając dostęp (miękki) 

• Priorytetyzacja transakcji: 99 poziomów

Obudowy:

• PRO22ENC1 (montaż ścienny)

Pojemność: 9 modułów, brak zasilacza i 

akumulatora 

• PRO22ENC2 (montaż w szafie 19”)

Pojemność: 9 modułów, brak zasilacza 

i akumulatora 

• PRO22ENC3 (montaż ścienny)

Pojemność: 2 moduły z akumulatorem 

Zalecany zasilacz: PSX220, 

transformator 240 VAC / 16 VAC

Rozmiary: 

• Płyta PRO3200 (WxSxG): 22,86 x 
13,97 x 2,54 cm

• PRO22ENC1(WxSxG): 35,3 x 43,18 x 
22,86 cm

• PRO22ENC2(WxSxG): 35,3 x 48 x 
22,86 cm

• PRO22ENC3(WxSxG): 35,56 x 40,64 x 
10,2 cm

Warunki Środowiska:

• Zakres temperatur pracy: od 0 do +49°C

• Zakres temperatur składowania: od -55 
do +85°C

• Wilgotność: od 0 do 85 % wilgotności 
względnej

Wymagania dotyczące okablowania:

• Zasilanie – skrętka, 18 AWG

• RS485 – 24 AWG, maks. 1200 m, dwie 
skrętki ekranowane (120 W, 23 pF, 
Belden 9842 lub odpowiednik)

• RS232 – 24 AWG, maks. 7,6 m

• Wejście alarmowe – skrętka, maks. 
30 Ohm.

* Wymaga zastosowania dodatkowego sprzętu
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DANE TECHNICZNE MODUŁÓW

Moduły czytników

Moduł dwóch czytników (PRO32R2)

Dane modułu

Porty 2 porty czytnika – 12 VDC@50 mA, clock/data lub data0/data1

Klawiatura Multipleksowana z danymi karty

Obsługa LED Dwuprzewodowo lub jednoprzewodowo, dwukolorowa dioda LED

Obsługa brzęczyka Tylko z jednoprzewodowym sterowaniem diodą LED

Wejścia alarmowe
drzwi

4 dozorowane stanu drzwi oraz wyjścia oraz 2 wejścia alarmowe ogólnego przeznaczenia, z programowanym rodzajem
obwodu (w przypadku zastosowania obudowy PRO22ENC3 dostępne są 2 dodatkowe wejścia dozorowane)

Wejśca alarmowe 2 dedykowane wejścia alarmowe wykrywania sabotażu oraz awarii zasilania

Przekaźniki
drzwiowe 2 przekaźniki ogólnego przeznaczenia, format C, 5 A, 28 VDC

Przekaźniki
wyjściowe

2 przekaźniki wyjściowe ogólnego przeznaczeniam, format C, 2 A 28 VDC (w przypadku zastosowania obudowy PRO22ENC3
dostępne są 2 dodatkowe wejścia dozorowane)

Własności Wejść Alarmowych

Wejścia Wejścia mogą być przypisywane do funkcji przejść lub we/wy ogólnego przeznaczenia

Rodzaj obwodu
Normalnie otwarty, normalnie zamknięty, niedozorowany, dozorowany 

(standardowy rezystor 1 K lub dowolna inna wartość rezystancji 200-10 K)

Warunkowanie linii Programowalna czułość i czas trzymania

Własności Wyjść Alarmowych

Wyjścia Wyjścia mogą być przypisywane do funkcji przejść lub we/wy ogólnego przeznaczenia
Parametry
przekaźników

Maksymalny prąd - 5 A, możliwość sterowania obciążenia indukcyjnego urządzeń zamykających drzwi

Konfiguracja Jako normalnie zamknięte lub normalnie otwarte

Czas impulsu 1-32.400 sekund, 1-255 dla przekaźników drzwiowych

Interfejs RS485 RS485, całkowita długość magistrali 1250 m

Domyślna prędkość 38.4 Kbps

Moduły We/Wy

Moduł 16 wyjść przekaźnikowych (PRO32OUT) Moduł 16 wejść alarmowych (PRO32IN)

Charakterystyka Modułów

Wejścia alarmowe 2 dedykowane wejścia alarmowe dla sabotażu i awarii zasilania (wersja naścienna)

Wejścia alarmowe N/A
16 wejść ogólnego przeznaczenia 

z programowalnym rodzajem obwodu

Wyjścia
przekaźnikowe

12 wyjść przekaźnikowych ogólnego przeznaczenia, format
C, 2 A, 30 VDC (w przypadku zastosowania obudowy

PRO22ENC3 dostępne są 4 dodatkowe wyjścia)

1 przekaźnik ogólnego przeznaczenia, format C, 2 A, 30 VDC
(w przypadku zastosowania obudowy PRO22ENC3 jest

dostępny jeden dodatkowy przekaźnik)

Sterowanie Wyjściami

Wyjścia

Wszystkie 16 wyjść przekaźnikowych (montowanych w
PRO22ENC3) lub 12 wyjść przekaźnikowych (PRO22ENC1 i

PRO22ENC2) jest dostępnych dla we/wy ogólnego
przeznaczenia

Obdywa wyjścia przekaźnikowe są dostępne dla we/wy
ogólnego przeznaczenia

Logika suchego
obwodu

Przekaźniki 2 A obsługują logikę suchego obwodu
Obydwa wyjścia przekaźnikowe obsługują 

logikę suchego obwodu

Pulse Time 1-32.400 sekund

Konfiguracja Jako normalnie zamknięty lub normalnie otwarty N/A

Właściwości wejśc alarmowych

Wejścia N/A
Wszystkie 16 wejść może być przypisane do funkcji

powiązanych z przejściami lub we/wy ogólnego przeznaczenia

Rodzaj obwodu N/A
Normalnie otwarty, normalnie zamknięty, niedozorowany,

dozorowany (z odpowiednim EOL)

Warunkowanie linii N/A Programowalna czułość i czas trzymania

Komunikacja

Odległości
maksymalne RS485, 1250 m / port

Domyślna prędkość
przesyłu danych 38,4 kbps



PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SYSTEMU

PRO22ENC1 i PRO22ENC2 PRO22ENC3

Moduł Czytnik Wejścia Wyjścia Wejścia Wyjścia

PRO32R2 2 6 4 10** 6

PRO32OUT 0 0 12 2** 16

PRO32IN 0 16 1 18** 2

** dwa stosowane są do dozoru zasilania i sabotażu

Pojemność płyty głównej (PRO22ENC1 oraz PRO22ENC2) = 9, (PRO22ENC3) =3
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INFORMACJE DO ZAMÓWIEŃ

Kontrolery i Moduły PR3200

PRO32IC Kontroler Inteligentny PRO3200

PRO32R2 Moduł dwóch czytników PRO3200

PRO32OUT Moduł 16* wyjść przekaźnikowych

PRO32IN Moduł 16 wejść alarmowych

Zestawy z obudowami 

(wystarczy uzupełnić o moduły PR3200)

PRO32E1EN Zestaw zawiera: PRO32IC, PRO22ENC1, 

PRO32E1PS, PRO22BAT1, PRO22DCC

PRO32E2EN Zestaw zawiera: PRO32IC, PRO22ENC2, 

PRO32E1PS, PRO22BAT1, PRO22DCC

Obudowy i akcesoria PRO3200

PRO22ENC1 Obudowa do montażu ściennego

mieszcząca kontroler główny, zasilacz i

maksymalnie osiem modułów rozszerzeń.

Nie zawiera zasilacza i akumulatora

PRO22ENC2  Obudowa do montażu w szafie rack 19”,

mieszcząca kontroler główny, zasilacz i

maksymalnie osiem modułów rozszerzeń.

Nie zawiera zasilacza i akumulatora.

PRO32E1PS Zasilacz do montażu w szafie rack 19”: 110 

V/ 240 VAC – 12 VDC / 4 A.

PRO22DCC Wiązka przewodów połączeniowych – 

komunikacja i zasilanie

Zdalne obudowy i akcesoria PRO3200

PRO22ENC3 Obudowa do montażu na ścianie,

mieszcząca dwa moduły. Nie zawiera

zasilacza.

PSX220  Transformator 240 VAC / 16 VAC

* w przypadku zastosowania obudów PRO22ENC1 oraz PRO22ENC2 dostępne jest jedynie 12 wyjść przekaźnikowych
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