
De noodzakelijkheid voor de beveiliging

van objecten, variërend van aard, tegen

ongewenste toegang wordt meer en

meer standaard toegepast. 

De SATEL toegangscontrole 

module verifieert het recht 

van toegang gebaseerd op 

een proximity (contactloze) 

kaart en evt. een code. 

De ingewonnen informatie 

geregistreerd in het geheugen 

kan worden gebruikt 

voor werktijdregistratie

ACCO-TOEGANG
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CZ-EMM Proximity kaartlezer

� ondersteund standaard 125kHz kaarten
� transmissieformaat: EM Marin
� montage direct op muur of stijl

ACCO KLCD Bediendeel

� LC Display
- 2x16 karakters
- tijd en datum

� invoeren codes
� ingebouwde proximity lezer
� bediendeel en display verlichting
� LED indicatoren

- alarm
- deur permanent geopend
- deur permanent gesloten
- service code

� geluidsignaal
- toetsaanslag bevestiging
- toegang verleend
- toegang afgewezen

� bediendeel sabotage schakelaar
� volledige configuratie van module eigenschappen
� signaal bij verlies communicatie

ACCO software

� werkt onder Windows 98/ME/2000/XP omgeving
� volledige configuratie van module eigenschappen
� gebeurtenissen geheugen uitlezen

- optionele filtering van gebeurtenissen
- mogelijk om alle gebeurtenissen te exporteren (alles of 

geselecteerd) naar bestand
� geluid /visuele indicatie van geselecteerde gebeurtenissen

ACCO TOEGANG

� supervisie van een enkele passage
� gebruik voor toegangscontrole
� tot maximaal 1024 gebruikers
� registratie van 24 duizend gebeurtenissen
� registreren van werktijden
� ondersteund twee proximity lezers
� ondersteund twee LCD bediendelen met proximity lezers
� toegang gebaseerd op:

- proximity kaart
- proximity kaart en code
- proximity kaart op code
- alleen code

� wijzigen van gebruikernamen
� optionele presentatie van gebruikernamen op LCD bediendelen
� invoeren van gebruikerschema's
� bepalen van richting passage (met automatische herstelbare

"anti- passback" functie)
� 5 zones

- programmeerbare zonefuncties
- selectie van NO/NC configuratie

� 2 uitgangen voor signaleren alarmconditie of deurstatus
� relaisuitgang voor besturen van elektrische sloten, ed.
� programmeren van de module eigenschappen

- via LCD bediendeel (permanent aangesloten of  alleen voor
programmering)

- via Computer aangesloten op de RS-232 poort (ACCO software)
� FLASH geheugen om de instellingen te bewaren zelfs zonder voeding
� software op te waarderen zonder verwijdering apparatuur
� communicatie bus voor LCD bediendelen
� RJ11 stekker voor verbinding bediendelen gedurende programmeren
� RS-232 poort
� RS-485 poort

RS-232
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