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Karta katalogowa

ATS1190
Czytnik kart zbli¿eniowych (nie wymaga interfejsu)
Innowacyjne czytniki zbli¿eniowe
Czytniki ATS Smart card s± pod³±czone
bezpo¶rednio do magistrali danych RS485 centrali
lub kontrolera dla 4 drzwi. Mo¿na je konfigurowaæ
i adresowaæ za po¶rednictwem manipulatora z
wy¶wietlaczem LCD. Niektóre opcje
bezpieczeñstwa (Kod obiektu i czterobajtowy kod
bezpieczeñstwa) mo¿na programowaæ tylko za
po¶rednictwem systemu TITAN i kart
konfiguracyjnych.

Mo¿liwo¶æ programowania swoich w³asnych kart
Karty i breloki zbli¿eniowe s± przeznaczone do
wykorzystania wraz z czytnikami ATS1190/92,
programatorem ATS1621/22 i systemem TITAN.
Wszystkie te urz±dzenia pozwalaj± instalatorom
i/lub u¿ytkownikom w ich obiektach
programowaæ i przeprogramowywaæ karty
dowoln± liczbê razy.

Informacja o produkcie

Czterobajtowy kod bezpieczeñstwa
Wiêkszo¶æ formatów kart na rynku
wykorzystuje kod obiektu (zwany tak¿e kodem
systemowym) i numer karty. Technologia ATS Smart
card pozwala tak¿e zaprogramowaæ 4 miliardy
jednoznacznych, 4bajtowych kombinacji kodów
bezpieczeñstwa. Dziêki temu karta pamiêci
mo¿e odblokowaæ/otwieraæ/rozbrajaæ na
podstawie trzech kluczy, numeru karty, kodu obiektu
i 4bajtowego kodu bezpieczeñstwa. . Po
utworzeniu 4bajtowego kodu bezpieczeñstwa oraz
wpisaniu go do programatora i kart niemo¿liwe jest
odczytanie pamiêci karty ani nawet rozpoznanie
pamiêci karty na jakimkolwiek innym czytniku lub
kombinacji systemu TITAN i programatora.
Komunikacja miêdzy systemem TITAN i
programatorem mo¿e byæ tak¿e chroniona
has³em w celu uniemo¿liwienia pobrania
4ajtowego kodu bezpieczeñstwa z programatora
do innego komputera PC z dzia³aj±cym
systemem TITAN.

Szyfrowanie odczytu/zapisu
Technologia ATS Smart card zapewnia tak¿e
unikalne szyfrowanie odczytu/zapisu. Kiedy karta
jest prezentowana w czytniku, dane s± pobierane
do czytnika, szyfrowane i ponownie zapisywane na
karcie.
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czytnik kart zbli¿eniowych
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wspó³pracuje z centralami ATS4018/4518/3018 lub z
kontrolerem ATS1250

E

mo¿liwo¶æ pracy samodzielnej lub z innymi
systemami

E
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do kart zbli¿eniowych serii ATS14xx

E
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definiowane kody zabezpieczenia karty i czytnika

E

hermetyzowany IP54, mo¿liwo¶æ stosowania
wymiennych kolorowych nak³adek

E
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pobór pr±du : 25 mA (spocz.)

pracuje jako stacja ZAZ w systemie ATS MASTER lub
jako czytnik Wieganda

funkcje zliczania (odejmowania) kredytów z konta
karty
wymaga programowania przez programator kart
ATS1621

wymiary 34 x 110 x 17mm1
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Czytnik kart zbli¿eniowych (nie wymaga interfejsu)

Specyfikacja

Zastosowanie do regulowania op³at za korzystanie z u

Napiêcie zasilania
10.5  13.8 V
Pobór pr±du
25 spoczynkowy / 80 podczas czytania karty
Wyj¶cie typu OC
1(50 mA max)
Wej¶cie przycisku otwarcia drzwi
tak
Maksymalna odleg³o¶æ od centrali
1.5 km
Maksymalna liczba urz±dzeñ na magistrali
16
Monitorowanie stanu magistrali
ci±g³a kontrola i sygnalizacja braku komunikacji
Adresowanie
klawiarura, TITAN
Klasa ¶rodowiskowa
IP54
Wymiary
34 x 110 x 17 mm
Temperatura pracy
0 do +50°C
Kolor
5 kolorów
Programowalne wyj¶cie typu OC
impuls od 1 msek. do 2.5 sek.
czas od 1 sek do 193 dni
Zasiêg czytnika (cm)
68
Optyczne zabezpiecznie sabota¿owe
tak
Wodoszczelna konstrukcja
tak
Czerwona i niebieska LED
konfigurowalne, jako sygnalizacja blokady, lub alarmu

Jak zamawiaæ
Kod produktu Opis
ATS1190
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Czytniki mog± byæ tak¿e
skonfigurowane do samodzielnego
dzia³ania i kontrolowania pracy
ró¿nych urz±dzeñ, takich jak
urz±dzenia biurowe lub automaty do
sprzeda¿y. Ta funkcja umo¿liwia
przypisywanie do kart u¿ytkowników
tzw. kredytów i odliczanie ich
przez czytniki tytu³em op³at za
u¿ywanie urz±dzeñ. Mo¿na
przydzieliæ maksymalnie 65535
kredytów w 4 ró¿nych bankach o 16
poziomach dostêpu i 4 lokalizacjach.
Czytnik ustala bank, z którego kredyty
maj± byæ odczytane, i liczbê
kredytów odejmowanych po
poprawnej prezentacji karty.

Wysokiej jako¶ci karty i breloki zbli¿eniowe
Zarówno inteligentny uk³ad scalony,
jak i antena s± wbudowane do
wnêtrza kart i breloków. Karty
mo¿na zadrukowaæ za pomoc±
standardowej drukarki przemys³owej.
Karty ATS1472 s± wyposa¿one w
programowalny pasek magnetyczny
przeznaczony do kontroli czasu pracy
lub do innych zastosowañ.
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