
Přístupové systémy z Ameriky
›     Neplatí se žádné roční poplatky
›     Standalone hardware i virtualizace
›     Plná integrace s CCTV řešením ACC6
›     OpenLDAB databáze bez nutné údržby
›     Snadno škálovatelný přednastavený systém

Pokročilé přístupové funkce
›     Online přehled o pohybu zaměstnanců pro případ evakuace 
›     Připojení až 100 automatický synchronizovaných serverů 
›     Časová prodleva Otevření dveří / zámku 
›     Otevření dveří dvěma osobami
›     Odemčení únikových tras
›     Globální Anti-Passback
›     Parkovací magement
›     Security Dashboard
›     Počítání v zónách
›     Interlock

Případová studie zabezpečení veřejné školy v Clay County Missouri
Propozice: 19 škol, 22 budov, 11800 studentů
Řešení:  Avigilon Access Control Manager (ACM)
  Kontroléry a čtečky Mercury
                    300 HD a Full HD Avigilon kamer
                      Webservery ENC-4P-H264
                     Avigilon Control Server 6 (ACC6)
Přínos řešení: 10x rychlejší vyhledávání s video verifikací
                      Centralizovaná správa přístupu i video dohledu
   Bezproblémová integrace s IT systémy
   Možnost využívat stávající hardware
   Nejlépe zabezpečený vzdělávací institut v Missouri

Konektivita
›     Snadno dostupné informace z PC,
      tabletu i mobilního telefonu
›     Podporované jsou všechny nejznámější 
      webové prohlížeče



Váš distributor

www.tssgroup.cz

Standalone AC-HID-ACMEC
›     předinstalovaná licence pro ovládání 16 dveří
›     kapacita 2000 uživatelů
›     25000 uložených událostí
›     Komunikace pomocí TPC/IP protokolu
›     LED signalizace stavů
›     Vstup pro: tamper, odpojení napájení, selhání záložního akumulátoru

Externí modul AC-HID- VERTX-V100
›     připojení dvou čteček (Wiegand 26/34/56)
›     LED signalizace stavů
›     2x NO/NC výstup ovládání dveří, 2x NO/NC vstup dveřního senzoru
›     2x připojení odjezdového tlačítka
›     Vstup pro: tamper, odpojení napájení, selhání záložního akumulátoru
›     Potřebné připojení k přístupovému serveru přes RS 485 k AC-HID-ACMEC

Přístupový kontrolér AC-MER-CONT-1DR
›     připojení dvou čteček (Wiegand 26/34/RS 485)
›     kapacita 240 000 uživatelů
›     50 000 uložených událostí
›     Komunikace pomocí TPC/IP protokolu
›     LED signalizace stavů
›     PoE napájení

Rozšiřující moduly
AC-MER-NOC-MR50
›     1x čtečka (Wiegand 26/34/RS485)
›     2x výstupní relé 1A a 5A/30V

 
AC-MER-NOC-MR51E
›     1x čtečka (Wiegand 26/34/RS485)
›     2x výstupné relé 5A/28VDC

 
AC-MER-NOC-MR52
›     2x čtečka (Wiegand 26/34/RS485)
›     2x výstupné relé 5A/28VDC

ACM zařízení a licencování




