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IntelliProx 2000™
Inteligentné riešenie

Nový IntelliProxTM 2000 od spoločnosti Keri Systems môže byť používáný ako ekonomická náhrada
kľúčových vstupných systémov na riadenie a kontrolu prístupu pre jedny dvere do 500 užívateľov,
s možnosťou kontroly stavu dvier pomocou dverového kontaktu, ovládania el. zámku dvier alebo turniketu
atď., trojfarebnej LED diódy a bzučiaka čítačky. Zároveň je možné IntelliProx začleniť ako štandardnú
proximitnú čítačku do veľkého systému postaveného napr. na báze riadiacej jednotky KERI PXL 500, alebo
do systémov väščiny ďalších výrobcov.
Základné programovanie a následné zmeny - zapisovanie nových, unikátne kódovaných proximitných kariet a
príveskov do pamäte IntelliProx 2000, prípadne vymazanie kariet a príveskov stratených, odcudzených a
zakázaných sa vykonáva veľmi jednoducho prostredníctvom novo – vyvinutého software D – Lite, ktorý je
v cene zostavy a obohacuje IntelliProx 2000 o veľa nových užitočných funkcií:
•Databáza – zoznam držiteľov karietv elektronickej forme, s ktorou sa dá pracovať podobne ako

v tabuľkovom procesore Excel

•Možnosť vytlačiť databázu držiteľov kariet
•Programovanie IntelliProx 2000 bez nutnosti použiť programátor HPP – 22
•Schopnosť správcovať viac databáz držiteľov kariet pre viac ako jeden IntelliProx 2000 a pracovať s nimi

prostredníctvom jedného PC.

Programovanie IntelliProx 2000 je možné vykonávať aj prostredníctvom ručného programátora HPP-22. Vo
chvíli, keď je zákazník pripravený rozšíriť systém z jednych na viac dvier, nie je nič jednoduhšie, pretože
IntelliProx 2000 môže byť pripojený do veľkých systémov väčšiny výrobcov prostredníctvom výstupu v
priemyslovom štandarde 26 bit Wiegand. Pokiaľ je využívaný ako štandardná proximitná čítačka môže byť
pripojená do hostiteľského systému káblom do vzdialenosti až 300 m (čítačka – SM modul 150 m + SM
modul – Hostiteľský systém 150 m).
Ovládanie prístupu do jednych dvier

Na použitie vo veľkých systémoch
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IntelliProx 2000™
Inteligentné riešenie

Popis produktu

SM-2000X
Smart Module
SM-2000X
Smart Module

Dostupné modely
Každý model Intelliprox a modul SM 2000 sú
pripojiteľné ku každej proximitnej čítačke Keri
IP-2003 MiniStar
čítacia vzdialenosť do 20 cm
IP-2004 ShootingStar
zvýšená bezpečnosť, prevedenie anti-vandal
čítacia vzdialenosť do 5 cm
IP-2005 MicroStar
čítacia vzdialenosť do 10 cm
IP-2007 SuperStar
čítacia vzdialenosť do 40 cm
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IntelliProx 2000™
Inteligentné riešenie

Technická špecifikácia
SM – 2000X
SM-2000X……………………….

Smart modul

12 V DC
Odber
50 mA
Rozsah teplôt
0-65oC
Hmotnosť
112 gramov
Zaťažitelnosť relé 2A-30VAC/DC
Napájacie napätie

Priemer otvoru 4 mm

HPP-22 umožňuje zapisovanie a mazanie kariet.
Zapísané karty majú nepretržitý prístup 24 hodín denne.
Kódy kariet sú ukladané do pamäťových slotov.
Programovacie kroky sú spätne potvrdzované
LED diódou a bzučiakom čítačky.

Riadiaci modul SM-2000 ponúka všetky
potrebné funkcie k spoľahlivému riadeniu
prístupu jednych dvería a má štandardné
priemyslové výstupné rozhranie Wiegand 26
Každý IntelliProx 2000 obsahuje Smart
Modul SM-2000X a čítačku zvoleného typu.

IP-2003
IP-2004
IP-2005
IP-2007
84x36x10 mm
127x51x19 mm
110x76x10 mm
216x152x21 mm
Rozmery
59g
431g
90g
582g
Hmotnosť
10
cm
5
cm
20
cm
40
cm
Čítací dosah
12 VDC
12 VDC
12 VDC
12 VDC
Napájacie napätie
100 mA
100 mA
150 mA
250 mA
Proúdový odber
-40
až
+65oC
-40
až
+65oC
-40
až
+65oC
-40
až +65oC
Rozsah teplôt
troj farebný
nie
troj farebný
troj farebný
LED indikátor
áno
nie
áno
áno
Audio tón
čierna
stieborná
čierna
alebo
biela
čierna
alebo
biela
Farba
ABS, zaliata
Oceľ/Fibertex
ABS, zaliata
ABS, zaliata
Materiál
Pracovná frekvencia 125kHz/62,5kHz 125kHz/62,5kHz 125kHz/62,5kHz 125kHz/62,5kHz
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
Záruka

Uvedené čítacie vzdialenosti platia pre štandardné bezkontaktné karty v prostredí bez elektromagnetického
rušenia. Pri použití tenkých kariet formátu ISO a klľúčových príveskov sú čítacie vzdialenosti nižšie.
Ďalšie informácie o všetkých uvedených produktoch Vám podá výhradný dovozca značky KERI Systems Inc.:

MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš
tel./fax: 044 – 5526 190
tel./fax: 044 – 5526 189

http://www.mkalarm.sk
e-mail: info@mkalarm.sk

