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Obrázek

Identifikační systém Aktion  je  profesionální  přístu-
pový  systém s  vysokým  uživatelským  komfortem a  
rozsáhlou  škálou  funkcí. Moderní  technologie  
založená  na kontrolérech  KMC  s  pamětí  až  1 MB a 
připojením na Ethernet umožňuje řešit rozsáhlé 
aplikace s velkým počtem vstupů, vjezdů či kontrol-
ních stanovišť, včetně připojení vzdálených lokalit. 
Systém umožňuje v reálném čase eliminaci vstupu 
nepovolaných osob do vytipovaných prostor, moni-
torování pohybu pracovníků v hlídaných prostorách 
nebo sledování pohybu osob v bezpečnostních 
zónách. Systém je řešen modulárně, což umožňuje 
vystavět řešení přesně podle požadavků zákazníka. 
Aktion může být provozován samostatně nebo v 
rámci komplexního bezpečnostního systému s propo-
jením na zařízení EZS, EPS, CCTV, MaR, včetně 
grafické vizualizace.

Jedna ID karta pro více dveří 
Náhrada klíčů a zámků 
Zabezpečení proti vniknutí 
Hlášení alarmu 
Nastavení přístupových práv 
Přehledná evidence držitelů karet 
Rychlá změna oprávnění 
Rozlišení přístupu i v So,Ne, Sv 
Sledování přítomnosti osob 
Zablokování karty v případě ztráty 
Vysoký uživatelský komfort 
Výpisy průchodů 
Filtry a tisky událostí 
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Řídící jednotky  
  
  MultiCon  

Řídící MASTER kontrolér  
  

MultiCon  
Dveřní SLAVE modul  

SingleCon  
Řídící kontrolér  

 
Typ:  
Připojení:  
Připoj. snímače:  
Terminály:  

Paměť ID:  

Paměť událostí:  
Výstupy:  
Vstupy:  
Krytí:  
Napájení: 
Rozměry:  

  
  

Snímače karet 
 

  
    

  

 

KMC/E   MMC   KSC/E  

Ethernet  RS 485 (sekundární z KMC/E)  Ethernet  

2  (Wiegand rozhraní)  2  (Wiegand rozhraní)  2  (Wiegand rozhraní)  

2 (TPC/L, TMC/L, iSCAN)  -  -  

max. 27000 (jména) / 59000 (bez 
jmen)  -  max. 2 000   

max. 90000  -  -  

3 x relé NC/C/NO  3 x relé NC/C/NO  3 x relé NC/C/NO  

5 (vyvážené)  5 (vyvážené)  5 (vyvážené)  

IP30   IP30   IP30  

12 VDC  12 VDC  12 VDC  

š 235 x v 175 x h 42 mm  š155 x v120 x h33 mm  š155 x v120 x h33 mm  

Bezkontaktní                             Bezkontaktní  s PIN                          Bezkontaktní  s biometrií                         
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