
Prístupové systémy z Ameriky
›     Neplatia sa žiadne ročné poplatky
›     Standalone hardware aj virtualizácia
›     Plná integrácia so CCTV riešením ACC6
›     OpenLDAB databázy bez nutnej údržby
›     Ľahko škálovateľný prednastavený systém

Pokročilé prístupové funkcie
›     Online prehľad o pohybe zamestnancov pre prípad evakuácie
›     Pripojenie až 100 automaticky synchronizovaných serverov
›     Časové oneskorenie otvorenia dverí / zámku
›     Otvorenie dverí dvoma osobami
›     Odomknutie únikových trás
›     Globálny Anti-passback
›     Parkovací manažment
›     Security Dashboard
›     Počítanie v zónach
›     Interlock

Prípadová štúdia zabezpečenia verejnej školy v Clay County Missouri
Propozície:  19 škôl, 22 budov, 11800 študentov
Riešenie:  Avigilon Access Control Manager (ACM)
  Kontroléry a čítačky Mercury
                     300 HD a Full HD Avigilon kamier
                       Webservery ENC-4P-H264
                      Avigilon Control Server 6 (ACC6)
Prínos riešenia:  10x rýchlejšie vyhľadávanie s video verifikáciou
                       Centralizovaná správa prístupu i video dohľadu
    Bezproblémová integrácia s IT systémami
    Možnosť využívať existujúci hardware
    Najlepšie zabezpečený vzdelávací inštitút v Missouri

Konektivita
›     Ľahko dostupné informácie z PC,
      tabletu aj mobilného telefónu
›     Podporované sú všetky najznámejšie
      webové prehliadače



Váš distribútor

www.tssgroup.sk

Standalone AC-HID-ACMEC
›     Predinštalovaná licencia pre ovládanie 16 dverí
›     Kapacita 2000 užívateľov
›     25000 uložených udalostí
›     Komunikácia pomocou TPC / IP protokolu
›     LED signalizácia stavov
›     Vstup pre: tamper, odpojenie napájania, zlyhanie záložného akumulátora

Externý modul AC-HID- VERTX-V100
›     pripojenie dvoch čítačiek (Wiegand 26/34/56)
›     LED signalizácia stavov
›     2x NO / NC výstup ovládanie dverí, 2x NO / NC vstup dverného senzoru
›     2x pripojenie odchodového tlačidla
›     Vstup pre: tamper, odpojenie napájania, zlyhanie záložného akumulátora
›     Potrebné pripojenie k prístupovému serveru cez RS 485 k AC-HID-ACME

Prístupový kontrolér AC-MER-CONT-1DR
›     Pripojenie dvoch čítačiek (Wiegand 26/34 / RS 485)
›     Kapacita 240 000 užívateľov
›     50 000 uložených udalostí
›     Komunikácia pomocou TPC / IP protokolu
›     LED signalizácia stavov
›     PoE napájanie

Rozširujúce moduly
AC-MER-NOC-MR50
›     1x čítačka (Wiegand 26/34/RS485)
›     2x výstupné relé 1A a 5A/30V

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

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

ACM zariadenia a licencovanie




