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SPS
SADA PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU
Sada přístupového systému SPS je určena především
do výtahů, kde umožní provozovatelům nastavení
přístupů uživatelů výtahu do jednotlivých podlaží.
Aktivace přístupů se provádí pomocí přístupových
čipů Dallas. Čtečky čipů Dallas mohou být umístěny
v přivolávačích ve stanicích a v kabinovém tablu.
Vyhodnocení kódu přístupových čipů v přivolávačích
obstarává deska zvukové signalizace DZS,
v kabinovém tablu pak modul kabinový univerzální
MKU s aktivovaným přístupovým firmwarem. Pro
jednoduché přístupy lze použít desku DZS i do
kabiny, stejně tak i pro jiné aplikace přístupu
(vchodové dveře, strojovna, rozvaděč atd.).
V sadě přístupového systému SPS jsou na základě
objednávky dodávány desky DZS a MKU spolu
s přístupovými čipy MASTER a ERASE, čtečky pro čipy
Dallas, případně uživatelské čipy Dallas s držáky.
Sadu přístupového systému SPS lze objednat
s kompletní sadou výtahových ovladačů (přivolávačů
a tabel). V případě požadavku přístupů
do jednotlivých podlaží stačí na zadávacím listu
ovladačů (ke stažení na stránkách TTC TELSYS)
zaškrtnout příslušné výběry čteček čipů Dallas. K celé
objednané sadě výtahových ovladačů se standardně
dodává:
2 ks čip MASTER v šedém držáku
2 ks čip ERASE v červeném držáku
1 ks návod k obsluze
Přístupové čipy pro uživatele, případně další čipy
MASTER a ERASE (max. do 3 ks od každého), je nutné
objednat zvlášť.
Přehled dodávaných součástí přístupového systému:
Uživatelský přístupový čip Dallas DS1990A+F; systém umožňuje až 512 čipů
Držák čipu F59-DS9093A šedý *)
Držák čipu F52-DS9093A červený *)
Držák čipu F510-DS9093A černý ***)
Držák čipu F54-DS9093A zelený
Držák čipu F56-DS9093A žlutý
Držák čipu F57-DS9093A oranžový
Držák čipu F58-DS9093A modrý
Čtečka čipů Dallas DS9092LED s LED diodou
MASTER čip Dallas v šedém držáku se štítkem MASTER **)
ERASE čip Dallas v červeném držáku se štítkem ERASE **)
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