DS1054-NL

Entry - Controle-unit/Uitbreidingsswitch
Systeemspecificaties
Power over Ethernet (PoE)

Ja - IEEE 802.3af class 0

Minimale bandbreedte Ethernet

1Mb/s multicast per paneel tijdens
gesprek

Panelen per systeem

100

TCP/IP ethernet-uitbreidingslimiet 100m
Kabel type

CAT5

Andere hardware opties
4 poorts PoE-switch

Ja

Back-up accu

Optioneel

Sabotage switch

Ja

Spanningscontrole

Ja

Montage set

Ja

Omgeving
Bedrijfstemperatuur

0°C - +45°C

Waterdichtheid

Nee - indien buiten gebruikt, moet de unit
geplaatst worden in een waterdichte
behuizing.

Vandaalbestendig

Laag

Entry is een deurintercom systeem dat zowel standalone of in combinatie
met het Paxton Net2 toegangscontrole systeem kan functioneren.
Eenvoudig te installeren en te bedienen. Door de integratie met het Net2
toegangscontrolesysteem, kunnen gebruikers ook toegang krijgen met een
kaart, pin of code. De Entry monitor heeft een elegant en stijlvol design, en kan
zowel aan de muur als op een bureau standaard worden gemonteerd. Omdat
er maar één kabel nodig is tussen monitor, paneel en controller is het zeer
eenvoudig te installeren. Entry maakt gebruik van standaard Cat5 bekabeling
en communiceert ook over een aanwezig IP netwerk. De auto detect functie
zorgt dat de modules elkaar herkennen, waardoor geen specialistische kennis
nodig is. Entry is een echte plug and play oplossing, verbind de modules met
elkaar en het systeem is klaar voor gebruik.
Entry bestaat uit 3 onderdelen die automatisch gedetecteerd worden bij
installatie; extern paneel, interne monitor en deurcontrole-unit. Entry is een
plug-and-play-oplossing die geleverd wordt met een reeks paneelopties en is
geschikt voor veel verschillende locaties. Entry-onderdelen kunnen eenvoudig
aangesloten worden met behulp van Cat5 of standaard RJ45 eindkabels.
Entry kan ook gebruik maken van bestaande netwerkinfrastructuur voor
eenvoudige installatie. PoE-technologie vervoert spanning en gegevens via
dezelfde kabel, zodat er geen afzonderlijke voedingstoevoer nodig is. De
Entry controle-unit is de centrale interface tussen een paneel en de deur en
biedt gegevens en PoE-spanning voor de schermen. De poorten kunnen ook
gebruikt worden om het netwerk met panelen en schermen uit te breiden via
Entry-uitbreidingsswitches of om de controle-unit aan te sluiten op een Net2systeem dat draait op Net2 v4.25 of hoger. Met de Entry-uitbreidingsswitch
kunnen meer schermen aangesloten worden op het Entry-systeem. Hij
wordt op het systeem aangesloten met een van de netwerkpoorten en
communiceert met behulp van IPv6.

Opmerking: zie voor specificaties en functies van Net2:
- DS1038-NL
- DS1039-NL
- DS1040-NL

DS1054-NL

Afmetingen

18 mm
0.8 “

25 mm
1“

118 mm
4.6 “

98 mm
3.8 “

68 mm
2.7 “

98 mm
3.8 “

196 mm
7.7 “

268 mm
10.5 “

320 mm
12.6”

284 mm
11 “

320 mm
12.6”

116 mm
4.5“

80 mm
3.1“

68 mm
2.7 “

136 mm
5.4“

236 mm
9.2 “

232 mm
9“
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