Ares H-2-A

Pristopni kontroler z vgrajenim napajalnikom in komunikacijskim pretvornikom
za montažo na DIN letev
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Ares H-2-A združuje funkcionalnost naprednega pristopnega kontrolerja, napajalnika in komunikacijskega pretvornika v
skupnem ohišju za montažo na DIN letev (širina 9 modulov)
Za enosmerni ali dvosmerni nadzor enega ali dveh prehodov
Vgrajen napajalnik za napajanje 2/4 protokolnih čitalnikov in dveh električnih ali dveh elektromagnetnih ključavnic
Za manjše sisteme kontrole pristopa, z zahtevano visoko stopnjo varnosti, tudi za privatne stanovanjske objekte,
Primeren za stanovanjske in poslovne zgradbe, skupne prehode v hotelih in apartmajskih zgradbah, garaže, trgovine,
pisarne, itd.
Notranji pomnilnik za do 1.000 uporabnikov in 10.000 dogodkov
2x RS-485 in TPC/IP komunikacijski pretvornik
Vhod za tipko za odklepanje vrat in vhod za status odprtosti vrat za vsak prehod
Tranzistorski izhod za električno ali elektro magnetno ključavnico za vsak prehod
5A releja, ki se prožita skupaj z izhodom za električno ključavnico (za vklop večjih porabnikov)
LED diode in piskač za signalizacijo stanja
Polnilnik akumulatorja za zasilno napajanje (akumulator 2Ah – opcija).

Tehnični podatki
Dimenzije
Vgrajen čitalnik
Zunanji čitalnik
Spomin
Proti sabotažna zaščita
Lastna ura (Real Time Clock)
Signalizacija
Zvok
Zaščita
Temperaturno območje
Dovoljena vlažnost
Napajanje
Lastna poraba
Izhodna napetost
Največji izhodni tok za
porabnike
Brez napetostni vhod
Tranzistorski izhod
Največji tok tranz. izhoda
Relejski izhod
Največji izhodna
napetost/tok
Komunikacija
Zasilno napajanje
Koda za naročanje
ARES H-2-A

160 x 96 x 63 mm (širina 9 modulov)
ne
da, protokolni, največ 4
do 1.000 uporabnikov in 10.000 dogodkov
ne
da, baterijska podpora (kondenzatorska baterija, do 8 ur)
LED diode - vklop, status in hitrost komunikacije
da – piezzo piskač
IP20 - za notranjo montažo
od +5 do +40° C
10 – 80 %, brez kondenzacije
110 - 220 V AC, 50 Hz
3 W (brez bremena)
13,8 V DC
1,6 A
4 (tipka za odklepanje vrat, nadzor odprtosti vrat) + 2 (požar,
alarm)
2 (za električno ključavnico)
0,5 A
2
30 V DC / 5 A
250 VAC / 5A
RS-485, TCP/IP, Jantar protokol
akumulator 2 Ah (opcija)

Pristopni kontroler za nadzor dveh prehodov z vgrajenim 20W
napajalnikom in TCP/IP komunikacijskim pretvornikom, za montažo
na DIN letev

