MT50000
MT50000/2 řídící jednotka pro kontrolu přístupu nové
generace.

MT50000/2

Základní jednotka MT50000/2 je určena pro 2 čtečky,
50000 uživatelů a uchová posledních 15000 událostí,
jednotku je možné rozšířit až na 840 dveří pomocí rozšiřujících modulů MT50000/EXT4 a MT/EXT-IO.

Popis

MT50000/EXT4

MT50000/EXT-IO

Technická specifikace
Napájení:

9-14 Vdc

Odběr:

500 mA max

Počet čteček

4

Počet digit. vstupů:

2

Časové sloty:

10

Automat. vyhodnocení:

ano

Rozsah teplot:

-20 až 50 °C

Rozměry a hmotnost :

157x108x30 mm, 150g



50000 uživatelů



15000 událostí



Max. 840 čteček na instalaci



Jednoduchá správa IP adresy zařízení



Nový procesor



Počítání průchodů



Anti-pass back – povinné střídání vstupu a výstupu



Anti-time back – povinná prodleva mezi průchody



Rozšíření MT50000/2 o 4 čtečky, připojení pomocí
linky RS485.



Do 10 jednotek v řadě.



Rozšíření pro digitálních 8 vstupů a 8 výstupů



Do 10 jednotek v řadě

SW AMIGO 3

Software pro dohled a řízení přístupu jednotek řady MT50000/2.

Popis


Ovládací software SW AMIGO3 v 5 jazykových
verzích včetně češtiny umožní jednoduchou
kontrolu funkce, řízení skupin uživatelů i jednotlivců intuitivním způsobem.



Pomocí SW Amigo je možné řídit až 840 čtecích
míst v jedné nebo více oddělených sítích.



Velmi jednoduchá instalace, s výběrem jazyka a
počátečních spouštěcích parametrů, se zadáním
hlavního hesla při 1. spuštění.



Software AMIGO3 kombinuje interaktivní prostředí a spolehlivý mechanismus distribuované
databáze – tj. systém rozhoduje v reálném čase
bez aktivní komunikace s aplikací SW Amigo3.

Výhody


Od 1 do 840 čtecích míst



Podpora biometrických čteček



Podpora sledování provozu pomocí kamer



Integrovaný průvodce pro většinu základních funkcí



Software je nastavitelný dle požadavku
zákazníka



Generování emailu pro nastavené události



Tisk sestav uživatelů



Jednoduchý import databázi uživatelů

Technická specifikace


1 až 840 Čteček



Kompatibilita s Windows XP/7/8/10



Podpora SWL Server databáze, nastavitelná při zřízení databáze



Automatická detekce a konfigurování jednotek



Nastavitelný software dle požadavku uživatele



Podpora biometrických čteček



Nastavení automatických scénářů při vstupu/výstupu



Automatické posílání emailu pro nastavené události



Podpora řešení výtahů s nastavení práv pro jednotlivá patra



Podpora tisku sestav uživatelů



Jednoduché nastavení profilů uživatelů



Vizualizace sítě jednotek se zobrazením skutečného stavu vstupů/výstupů



Nastavitelné výpisy, exporty, posílání emailem



Podpora windows service



3 úrovně ochrany



SW Amigo3 ve verzi pro 2, 10, 40 a 840 čteček

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.

