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CX9702 beléptetésvezérlő
Kis méretű, személyzet nélküli vagy távoli helyszíneken való alkalmazásokhoz tervezték. 
A CX9702 beléptetésvezérlő hálózatos elektronikus beléptetésvezérlésre, hőmérséklet-
szabályozásra, riasztásmonitorozásra alkalmas, egyszerű és költséghatékony vezérlő. Önálló 
működésre alkalmas eszköz, mely 2 ajtót képes vezérelni. 4 felügyelt bemenettel, 4 univerzális 
bemenettel és 2 digitális kimenettel rendelkezik épületgépészeti berendezések vezérléséhez. 
A ráépített Infinet buszon keresztül a rendszer bővíthető további 4 db Infinet vezérlővel.

A CX9702 része lehet az integrált Continuum létesítménymenedzsment rendszernek, és 
felügyelhető, illetve irányítható a Continuum CyberStation felügyeleti munkaállomáson 
vagy a web.Clienten keresztül. A dinamikus grafikus képernyőkön keresztül a felhasználó 
riasztásokat kezelhet, megjelenítheti az élő paramétereket és módosíthatja az alapjeleket. 
A biztonságtechnikai beállítások módosíthatóak, hozzáférések adhatók, illetve visszavonhatók. 
A digitális videórendszerhez kapcsolódva az eszközben észlelt riasztás felugró kameraképet 
eredményezhet a munkaállomás képernyőjén. 

•  Egyszerű, gazdaságos megoldás kis, kezelő néküli vagy távoli telekom alkalmazásokhoz:
• Riasztásfelügyelet
• Beléptetésvezérlés
• Hőmérséklet-szabályozás

•   TCP/IP kommunikáció az Ethernet hálózatba szervezéshez

•  Hőmérséklet, páratartalom, tűzjelzés és energiafelhasználás monitorozása az 
univerzális bemenetekkel

•  SNMP kompatibilis – Riasztások kezelését teszi lehetővé a más gyártók hálózati 
rendszereivel

•  Támogatja a web.Client felhasználói felületet

•  Continuum Infinet vezérlőkkel bővíthető

•  Normál és szünetmentes tápellátás biztosítása a zárakhoz, olvasókhoz perifériákhoz

•  Össz adatpontszám: 8 bemenet, 2 kártyaolvasó bemenet, 4 kimenet

Műszaki jellemzők
Tápellátás: 115/230 VAC, 50/60 Hz, 115 VA fogyasztás
Periféria tápellátás: 30 W, 5 V/12 V/24 V (az összfogyasztásba beleszámolva), olvasók, zárak
Túlterhelésvédelem: 1,5 A 3AG biztosítékkal védve, 1500 V transzformátorszigetelés. 
 MOV védett
Akkumulátor: 1 db, 12 V / 7,0 Ah elem (készülékház alatt)
Memória: SDRAM: 32 MB; Flash: 4 MB
Tárhely: 200 000 kártya rekord, 2 000 esemény
Szoftver kompatibilitása: CyberStation 1.53 vagy magasabb verzió

Be/kimenetek
Kártyaolvasó típusok: Wiegand swipe és proximity olvasók, billentyűzetek, melyek támogatják 

a Wiegand 8-bites burst formátumot. ABA mágnescsíkos kártyák.
Kártyaolvasó tápellátás: 5 V, 120 mA esetén; 12 V, 180 mA esetén biztosított, választható
Zárvezérlő kimenetek:  2 C típusú relé, felülbíráló kapcsoló nélkül. Általános célú digitális

kimenetként is használható.
Ajtózár tápellátás: 12 V – 1 A, 24 V – 300 mA kimenetenként, biztosított, kiválasztható

A táp a jumper eltávolításával megszakítható.
Digitális relékimenetek: 2 típusú C relé, kézi állítási lehetőséggel
Kimenet állapotának kijelzése: LED
Relékontaktus terhelhetőség: 3 A, 24 VAC esetén; 3 A, 30 VDC esetén

CX9702 beléptetésvezérlő CX9702
2 olvasó bemenet, 8 bemenet 4 DO, 10/100bT nyílt rendszerű

CX9702 beléptetésvezérlő CX9702-4
2 olvasó bemenet, 8 bemenet 4 DO, 10/100bT nyílt rendszerű, 4 Infinet node
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