MULTI-FUNCTIONELE TOEGANGSCONTROLE

BETROUWBARE TOEGANGSCONTROLE
Met de nieuwe Super-2 centrale introduceert CardAccess geavanceerde
toegangscontrole in de professionele beveiligingsmarkt. De Super-2 is een
bouwsteen binnen het CardAccess 3000 programma en kan binnen één
systeem worden gecombineerd met Microterms, Smarterms en/of Superterms. De Super-2 is uniek doordat de centrale zelf alle intelligentie bevat
met een voldoende groot geheugen om volledig autonoom te functioneren
indien een (netwerk)verbinding wegvalt.

AUTOMATISCH DE NIEUWSTE FIRMWARE

De Super-2 is voorzien van flash firmware. Deze firmware wordt bij het
verschijnen van een nieuwe CardAccess softwarerelease na een download
automatisch voorzien van de nieuwste software.

FLEXIBELE INSTELLINGEN

De meeste typen kaartlezers (Biometrie, Proximity, iCLASS, Mifare,
magneetstrip, Wiegand etc.) kunnen door de flexibel instelbare bitformaten
probleemloos functioneren met de Super-2. Ook bestaande kaartlezers en
kaarten kunnen meestal worden toegepast op deze intelligente centrale.

COMMUNICATIE

Communicatie met de CardAccess server(s) kan via bekabeling (RS422 en
RS232), TCP/IP, modem of glasvezel. De communicatiesnelheid is instelbaar
tot max. 57,6 Kbps. Het systeem is schaalbaar en kan door de modulaire
opbouw variëren tussen 1 en 4.096 deuren.

SOFTWARE

De CardAccess 3000 toegangscontrolesoftware is een gebruikersvriendelijk
softwarepakket met zeer uitgebreide mogelijkheden. CardAccess 3000 is
modulair opgebouwd zodat het systeem vrijwel onbeperkt kan worden uitgebreid. Van de CardAccess 3000 software is aanvullende informatie beschikbaar.

SPECIFICATIES
 2 kaartlezers en/of pincodetableaus
 20.000 kaarten (uitbreidbaar)
 Standaard geschikt voor pincodetableaus met Wiegand output
 D.m.v. optionele opsteekprint kunnen
ook X/Y matrix codetableaus worden
toegepast
 Geheugen voor 1.000 transacties
(uitbreidbaar) bij stand-alone werking
 Voorzien van nieuwste firmware
(downloadable)
 Incl. stalen behuizing met ingebouwde
voeding
 Ingebouwd sabotagecontact
 8 bewaakte ingangen (uitbreidbaar)
 5 relaisuitgangen (uitbreidbaar)
 150 tijdzones
 1.000 toegangsgroepen
 5 x 100 vakantiedagen
 TCP/IP aansluiting (optioneel)
 Modemaansluiting
 Uitbreidbaar intern geheugen
 Ingebouwde voeding voor elektrische
sloten van 2 Ampère
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GECONTROLEERDE
BETROUWBAARHEID
 Het systeem test en controleert
continu alle hard- en software
 Storingen en sabotage worden direct
gemeld
 De Super-2 heeft een ingebouwde
datum en tijd
 Het systeem is voorzien van een
uitgebreide database
 Communicatie met PC via RS232,
RS422, modemverbinding of TCP/IP
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BETROUWBARE TOEGANGSCONTROLE
ANTI-PASSBACK

Bij gebruik van twee kaartlezers op één deur (IN en UIT) kan anti-passback
worden toegepast. Zo kan worden geregistreerd wie zich binnen het
gebouw bevindt. Via de PC kan een lijst met aanwezigen worden
opgevraagd en eventueel worden geprint.

ESCORT

Per kaarthouder en per deur kan worden bepaald of een escort nodig is. Dit
is soms vereist voor zeer belangrijke ruimtes of voor bezoekers.

GEBRUIKERSVRIENDELIJK

Menu’s en vensters helpen de operator bij het bedienen van het systeem.
Voor eventuele vragen is een telefonische helpdesk beschikbaar.

TOEGANGSBEPERKING

Een geautomatiseerd toegangsniveau bepaalt tot welke ruimtes een persoon
toegang heeft. Elke Super-2 kan 1.000 toegangsniveaus bevatten welke zijn
opgeslagen in een interne database. Een tijdzone bepaalt wanneer een persoon toegang krijgt tot een bepaalde ruimte. De Super-2 kan 150 tijdzones
en 5 x 100 feestdagen bevatten en heeft een interne kalender en klok.

MAXIMALE VEILIGHEID

 Aangesloten deuren worden gecheckt als ze geforceerd zijn, te lang
open staan en in bypass situatie.
 Zone anti-passback is standaard.
 Alle kaartlezers kunnen worden voorzien van een pincodetableau.
 Escort is per kaartlezer en per kaart programmeerbaar.
 De reden van weigering van een codekaart wordt altijd gemeld.
 Noodstroomvoorziening vangt stroomuitval op.
 De Super-2 is voorzien van een afsluitbare stalen behuizing met
geïntegreerde voeding.
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