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АВТОНОМЕН КОНТРОЛЕР EXSNET® ТМК-1000

Описание
EXSNET® ТМК-1000 се използва в системи за контрол на достъп и представлява автономен
контролер за достъп до помещение с ключове-таблетки TouchMemory или с безконтактни
PROXIMITY карти. Контролерът може да управлява електромагнитна или електромеханична брава
(при съответното положение на мостовете на платката), или друг електричен товар , например
осветление или сигнализация (намирайки се в тригерен режим). Когато се използва
електромагнитна брава, контролерът се монтира вътре в нея.
Обратна връзка с ползвателя се осъществява чрез светлинна индикация (двуцветен
червено-зелен светодиод) и звук (зумер).
Предназначение
Автономният контролер EXSNET® ТМК-1000 е предназначен за създаване на обикновена
едновратна система за контрол на достъпа с използване на електромагнитна или
електромеханична брава или за управление на осветление, сигнализация или друг електричен
товар. Работи с всякакви четящи устройства, имащи изходен сигнал във формат iButton (четци на
ключове от типа TouchMemory, четци на безконтактни PROXIMITY карти). При получаване на кода
от ключа или картата, го сравнява с базата данни на разрешените ключове/карти и взема решение
за отваряне на врата.
Особености
Разделяне на картите на няколко типа
Контролерът поддържа 1363 ключове/карти на ползватели. Ключовете/картите могат да
бъдат следните типове:
Мастер-ключ/карта (1 бр.) - служи за програмиране на останалите, може също да отваря врати в
обикновен режим
Ключ/Карта на администратора (1 бр.) - служи за поставяне на контролера в специални режими
Ключ/Карта на ползвателя (до 1346 бр.) - може само да отваря врати в обикновен режим
Ключ/Карта на охраната (да 16 бр.) - маже да отваря врати както в обикновен, така и в специални
режими
Специални режими на работа
Освен обикновения режим, четците контролери могат да работят в следните специални
режими:
Специален режим 1: електромагнитната брава е постоянно отворена
Специален режим 2: вход само с ключове/карти на охраната, а изход с бутон
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Специален режим 2: вход само с ключове/карти на охраната, бутонът се игнорира
Тригерен режим
В тригерен режим на контролера, при използване на ключа/картата се осъществява
комутиране на контактите и се отваря вратата (към тях може да се присъедини всякакъв товар осветление, сигнализация). При повторно поднасяне на картата към четеца се извършва отваряне
на контактите.
Други особености
● Простота на програмиране на контролера
● Възможност за редактиране на ключовете/картите на компютър с помощта на адаптора
Exsnet® МЕ (Memory Editor)
● Апаратна защита от аварии в захранването
● Защита от електрошок, издържа въздействие на напрежение до 120 kV в течетние на 20 s.
Възможности
Контролерите EXSNET® ТМК-1000 заедно с четците на ключове TouchMemory и четците на
PROXIMITY карти могат да се използват за създаване на обикновени едновратни системи за
контрол на достъпа при .
Чрез използване на електромагнитна брава и четец на ключове/карти можете да
осъществите достъп до помещения във вашия офис, където сътрудниците влизат и излизат
постоянно, но достъпа на посетители не е желан (счетоводство, склад, и т.н.). В този случай
получавате ред преимущества в сравнение с обикновените ключове и брави: разпознаването на
ключовете/картите става от разстояние, сработването на контролера е мигновено, една карта
може да се запрограмира за достъп едновременно до няколко помещения, изключвайки
необходимост от носене на сноп ключове.
При използване на електромеханична брава и четец на ключове/карти можете да
осъществите достъп до помещения във вашето предприятие, където персоналът влиза рядко, но е
необходимо надеждно ограничаване на достъпа на външни лица. Ключовата/картовата система за
контрол на достъпа може да се монтира на врати в хотели, външна врата на къща или апартамент,
тъй като практически е невъзможно да се подбере карта за неоторизиран достъп.
В тригерен режим, контролерът може да се използва в качеството на безконтактен
превключвател, например за управление на осветление, сигнализация или друг електричен товар.
При първо поднасяне на ключа/карта се извършва включване, а при повторно поднасяне
изключване.
Съществува възможност за лесно и удобно редактиране на компютър на списъка на
ключовете/картите на ползвателите, с помощта на редактора Exsnet® Memory Editor.
Технически характеристики
Характеристики
Тип на външното четящо устройство
Формат на входните данни
Тип на управляваните брави
Индикация
Време на отваряне на брава, s
Ток на управление, А
Захранващо напрежение, V DC
Ток на консумация, mА

Значение
четец на ключове DS1990A (Dallas); четец на Proximity
карти SlimProx (EM Marin), StandProx (Angstrem),
MiniTag
iButton
Електромагнитна, електромеханична
Двуцветен Червено-Зелен светодиод и звук
0 - 25
≤5
9 - 12
150

Работен температурен диапазон, °С

-30...+50

Габарити, mm

52x35x38
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Събиране на излязло от употреба старо електротехническо и електронно оборудване. Този
символ върху продукта или неговата опаковка сочи, че изделието не е битов отпадък и съдържа
ценни материали. Продуктът следва да се предава на предвидените пунктове за събиране, с цел
рециклиране и опазване на околната среда и човешкото здраве. За допълнителна информация,
моля обърнете се към Вашата община, фирмата или магазина откъдето сте закупили стоката.

3

