Centrale met 4 deuren
Uitbreidbaar tot 20 deuren

Français

English

Nederlands

Dansk

• Kan worden gebruikt met elk type
apparaat
PC, MAC, Smartphone, iPhone, Tablet, iPad

• Van overal ter wereld toegankelijk
• Beperkte installatietijd
• Adaptieve webindeling

Past zich aan de afmetingen van uw apparaat aan
(Responsive Web Design)

• 100 % Autonoom
• Geen software installeren of downloaden
Intuïtieve en ergonomische interface

10/100/1000 Base-T – HTTP of HTTPS

• Intelligente voeding

Bescherming van de batterij
Bescherming van de voeding tegen kortsluiting

• Geen gekoppelde pc

• 2.500 gebruikers

• TCP/IP-verbinding

• SAS-functie

• Importeren van gebruikers

Kan worden gebruikt voor 2, 3 of 4 deuren

• 250 toegangsgroepen
• 50 weekschema’s
• Geheugen met 50.000 meest
recente gebeurtenissen

• Anti-passback functie

• Exporteren van gebruikers en
gebeurtenissen
(CSV-indeling)

• Anti-passback functie volgens tijd
• 10 operators

Lift beheer
Toegangstoken
Alarm via email

• Eenvoudige back-up van gegevens
op USB-stick, op de DA400 of op de
gebruikersinterface

Connectiviteit
 TCPIP 10/100/1000 Base-T mode DHCP (standaard) of vast.
 HTTPS-verbinding met Dinec-certificaat
Categorieën (250)
 Naam in 50 tekens
 Lijst van toegestane deuren
Opties:
 A
 lle toegangen
 G
 een Anti-PassBack controle
 Toegestaan tijdens verboden periodes
Wekelijkse schema’s (50)
 Naam in 50 tekens
 3 dagperiodes
 Lijst met verlofperiodes (80 vakantiedagen + 20 vaste vakantiedagen)
Gebeurtenissen
 Filter op deur
 Filter om alleen de alarmen te zien
 Filter per gebruiker
 Filter per operator
Real-time status en onderhoud
 Weergave van algemene staat van het systeem:
 Alarm
 Voeding
 Batterij
 Extra ingangen (2) / uitgangen (2)
 Beveiliging van behuizing
 Statusweergave van de deuren
 Drukknop
 Deurcontact
 Schootplaat
 Lezer
 Alarmen
 Acties systemen
 Een deur openen
 De huidige gebruikers bekijken
 De status van een gebruiker wijzigen: neutraal/in/out
 Iedereen opnieuw op neutraal plaatsen
 Programmering van groep
Importeren en exporteren
 Importeren en exporteren van gebruikers in CSV (gescheiden door TAB)
 Exporteren van gebeurtenissen in CSV (gescheiden door TAB)
 Exporteren en importeren van de configuratie van de installatie.
Beheerders
 Naam van de beheerders in 40 tekens
 Login in 2 ot 15 tekens
 Wachtwoord in 6 tot 15 tekens met beveiliging
 op 4 toegangsniveaus voor het beheer:
- totale controle (beheer)
- installateur van de apparatuur
- beheer van toegangscontrole
- bewaking van de installatie
Divers
 Aanpassing van de taal afhankelijk van internet browser
 Datum en tijdstip: handmatige synchronisatie of synchronisatie met NTP-server
 Omschakeling zomer/winter: automatisch volgens keuze van de tijdzone.
 Systeemtaal (voor lezers met scherm)
 Lezers van Dinec met programmeerbare interfaces
 Codering van badges met lezers van de installatie
 Beveiliging van de voeding van de lezers en bescherming tegen kortsluiting
Alarmen
 Tamper (beveiliging van behuizing)
 Indien geen 230 Vac
 Indien de batterijspanning te laag is
 Alarmtijd: 5 tot 180 sec
 Bevestiging van alarm met badge van gemachtigde gebruiker
Behuizing
 350 mm X 250 mm X 80 mm geborsteld aluminium
Ingang - uitgand
 2 ingangen: noadgeval, detectie voertuig
 2 uitgangen: alarm, opslaan van het alarm, aanwezigheid
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Eigenschappen
 C
 entraal 1,2 en 4 deuren
 2.500 gebruikers
 50 weekschema’s
 250 categorieën
 50.000 opgeslagen gebeurtenissen
 1 binnenzone met anti-passback (3 mogelijke statussen: neutraal/out/in)
Configuratie van gebruikers (2500)
 N
 aam: 50 tekens
 V
rije velden: 5 velden met 40 tekens
 Optie om het 1e vrije veld te gebruiken voor de voornaam
 O
 ptie ‘gedesactiveerde gebruiker’
 2 badges met max. 20 tekens
 1 klaviercode - 4 tot 8 tekens
 G
 eldigheid: altijd / van ... tot ... (begin- en einddatum en -tijd)
 C
 ategorieën: 3 categorieën per gebruiker
Configuratie van de deuren
 N
 aam van de toegang 40 tekens
 Type: 1 lezer / 2 lezers (RS485 of andere via DA-1715)
 M
 ontageplaats: Neutraal of ingang/uitgang
 O
 peningstijd: 1 tot 60 sec.
 Sluitrelais NO en NC Onderbreking van relais 1,5 sec na detectie van de
opening van de deur
 Type deurcontact: Geen / NO / NC en optie ‘4 statussen’
	Bij aanwezigheid deurcontact optie tot:
 Inbraakalarm
 A
 larm deur te lang open
 M
 ax. openingsduur: 15s tot 999s
 Tijd van vooralarm (buzzer van lezer): 0 tot 999 s
 P
eriode van vrije toegang met optie ‘alleen indien iemand binnen is’
 P
eriode verboden toegang
 A
 larm sabotage of loskoppeling lezer
 R
egistratie van onbekende codes
 V
erschillende soorten lezer: Dinec 125KHz / Dinec Mifare / ISO2 /
Wiegand
(4 formaattypes) / Bar code / Dallas
 M
 ogelijkheid klavier
 P
eriode waarin gebruik van badge + klavier verplicht is (buiten deze
periode kan de gebruiker kiezen)
Aanvullende configuratie
 Togglemodus
 A
 ntiPassBack en Time AntiPassBack (0-99 min)
 Interlock-functie - SAS op alle deuren
 A
 utomatische ontgrendeling in noodgevallen
 D
 rukknop met toegestane periode en optie om acties te registreren met de drukknop.
 V
erplichte detectie voor veiligheidsgordel bijvoorbeeld
 Toegang toegestaan 24u/24. Zo kan het gebouw altijd worden
verlaten

