IncedoTM
מודול בקר אשכול
 :EAC-CR5מודול על לוח התקנה
 :EAC-CP5מודול עם מארז פלסטיק
דף טכני

Experience a safer
and more open world

פשטות ללא תחרות
חומרה מודולרית ( Plug&Playלחבר
ולהשתמש מייד)
בינה מובנית ביחידה
פונקציונליות מלאה במצב לא מקוון
אינטגרציה
תפעול עם מגוון מוצרים של גורמי
צד שלישי
פלטפורמה אגנוסטית
לשדרוג ואינטגרציה בצורה חלקה

IncedoTM
מודול בקר אשכול
מודול בקרת גישה ורסטילי ביותר
יחידה זו היא אבן הפינה בפלטפורמת בקרת
הגישה מבוססת האשכולות שלנו,
והיא מציעה לכם:
•התקנות פשוטות
•חיבור אשכולות Plug and Play
(להתחבר ולהשתמש מייד)
•תפעול חזק במצב לא מקוון
•כוח עיבוד המתאים לשליטה עד
 32דלתות
•אינטרגציה מלאה עם יחידות הנעילה
האלחוטיות ®Aperio
תכונות נוספות:
•מתג נגד ניסיון חבלה
• 8נורות חיווי לדיאגנוסטיקה
•יציאת  ,TCP / IPיציאת  RS485ייעודית
אחת לשליטה על מרכזיות Aperio Hub
ואחת לחיבור בקרי אשכול מרוחקים
לאפשרויות הרחבה נוספות.

מודול בקר אשכול מביא פשטות ללא תחרות
לתהליך ההתקנה של מערכת בקרת הגישה
שלנו.
 Plug-and-playאמיתי (מתחברים ומייד
משתמשים)
החומרה המודולרית שלנו מקלה על חיבור
מודולים נוספים להרחבת ההתקנה.
תפיסת מבנה אשכולות מאוד חסכונית
ומשתלמת
מודול בקר אשכול יחיד יכול לנהל עד ארבעה
מודולי קוראי דלתות Incedo
מה שמאפשר לכם לנהל עד  8קוראים מחווטים
באמצעות בקר אחד.

מערכת עצמאית ()stand-alone
ניתן להגדיר מודול בקר אשכול כמערכת
בקרת כניסה מלאה בהרמת מתג  DIPאחד.
בעת ההתקנה ,אין צורך במחשב נוסף ,מכיוון
שהתוכנה מובנית באופן מלא בתוך המודול.
שדרגו ל Incedo Cloud-כדי לשלוט עד 32
דלתות בכל אתר ,בסביבה מאובטחת במיוחד
עם הרשאות כניסה באמצעות נייד .24/7
פלטפורמת  Incedo Professionalמציעה
פונקציונליות מתקדמת
לבקרת גישה ושילוב מוצרים של גורמי צד
שלישי על פני מספר אתרים.

בינה מובנית ביחידה
המערכת מאפשרת פונקציונליות מלאה במצב
לא מקוון ,כך שניתן להשתמש בה במקרים
של הפסקת חשמל .כל מודול בקר אשכול שומר
עד  100,000תנועות בזיכרון פנימי ,ודואג
שהנתונים שלכם יהיו בטוחים ונגישים.
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מודול בקר אשכול
מפרט טכני
שם הדגם
מק”ט

תיאור המוצר

בקר אשכול
EAC-CR5

EAC-CP5

בקר אשכול במארז פלסטיק

בקר אשכול על לוח התקנה IPS

צבע
כניסה ורישום

ממשק
מידות (עומק-רוחב-גובה)
משקל מוצר משוער

שחור
גרסת  - Liteניהול באתר
גרסת  - Cloudניהול מרחוק
גרסת  - Plusניהול באתר
גרסת  - Liteאפליקציה מובנית
גרסת  - Cloudכתובת  URLמבוססת אינטרנט
גרסת  - Plusייעודי באתר
מ x 7.4ס”מ x 3.5ס”מ
 16.6ס” 

 18.6ס”מ x 9.9ס”מ x 5.7ס”מ

 204גרם

 211גרם

חומר

פלסטיק ABS

מתח כניסה

12 - 15V DC

דרישות הספק
הגנת כניסת מתח

 140מילי-אמפר עם 12VDC( 1.7וואט)
הגנה מפני קוטביות הפוכה ,זרם יתר ונחשולי מתח.
מפרטים נוספים
- Lite1000
- Cloud1000
- Plus125,000

פונקציונליות הרשאות כניסה
העברות שנאגרו
RTC

100,000
סוללת תא ליתיום,1 x 3 V .CR2032אורך חיי שירות שנתיים ,אורך חיים באחסנה  5שנים
הגנה נגד ניסיון חבלה

סוג

מתג נגד חבלה במארזי מתכת ופלסטיק

מתג נגד חבלה במארזי מתכת ופלסטיק

מפרט תנאי סביבה
טמפרטורת עבודה

 -25°Cעד +60°C

טמפרטורת אחסון

]  +176°Fעד [- 40°F  +80°Cעד -40°C

לחות עבודה

 0עד  95%לחות יחסית ללא עיבוי (ב)+40°C / +104°F-

דירוג סביבתי

IP20
אישורים

)CE (EU
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© תמונות :כל הזכויות שמורות ל .ASSA ABLOY-אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים טכניים.

מפרט חשמלי

