Adgangssystem RX9016
Web-basert adgangssystem

Generelt

Nettverk og WEB-egenskaper

RX9016 er en sentral som håndterer opp til 16 dørmiljøer.
Det kreves ingen installasjon av programvare på PC,
da programvare og data er lagret i sentralens minne.
Enheten programmeres fra en PC med Internet Explorer®
eller Mozilla Firefox®.

RX9016 settes i et nettverk og gis en dynamisk eller statisk
IP-adresse. Ved programmering åpner man en nettleser og
taster inn enhetens IP-adresse i adressefeltet. En WEB-side
kommer så opp og spør etter brukernavn og passord.
Riktig pålogging tar deg inn i programmet.

Systemet egner seg for anlegg med inntil 16 dører og med
et begrenset antall kortbrukere. Dersom behovene vokser
underveis, kan sentralen konverteres til å inngå i et ARX
adgangssystem. I ARX er det ingen begrensninger med
hensyn til antall dører eller personer.

Sentralen arbeider helt autonomt, dvs. den fungerer helt
uavhengig av nettverket eller den PC som den blir
programmert fra. Det kan og bør tas regelmessig
sikkerhetskopi av enheten fra den PC man jobber på.

Selv om man anskaffer RX i en startfase, så vil derfor hele
investeringen kunne nyttiggjøres ved senere voksende
behov.
Adgangssystem RX9016 vil være et naturlig valg hvis anlegg
med S4000 skal oppgraderes. Se bakside for detaljer rundt
dette.
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

Kapasitet og type lesere
I grunnutførelse er RX9016 bestykket med et dørkort for
tilknytning av 4 stk DAC, PCR eller DBL enheter. Sentralen kan
enkelt bygges ut med ytterligere 3 dørkort, som gjør den i
stand til å håndtere 16 dørmiljøer.
Med dørkontrollenhet (DAC) er montasjen sikret mot
manipulasjon. På dører med lavere sikkerhetskrav kan
kompaktlesere eller dørbladlesere benyttes som et
kostnadseffektivt alternativ.

Adgangssystem RX9016
Web-basert adgangssystem

RX9016 - Web-basert adgangssystem

•
•
•

Dørkort 4014LC, for 4 ekstra dører
Sabotasjekontakt 6000SK
Likelåsende sylinder

Krav til nettleser

•
•

Internet Explorer versjon 7.0 eller senere
Mozilla Firefox versjon 3.0 eller senere

Data

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience.
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•
•
•
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Matespenning: 17 - 28V AC eller 17 – 40V DC
Programminne: 16 Mb
Dataminne: 16 Mb
Vekt: 3.0 kg
Temperaturområde: +5°C til +40°C
Relativ fuktighet: 20-70%

Artikkelnummer
TrioVing a.s
Pb 510, 1522 Moss
Tlf:
69 24 52 00
Fax:
69 25 52 50
E-post: post@trioving.no
Web:
www.trioving.no
Oslo: Brobekkveien 80C
Fax:
23 37 30 50
Bergen: Sandbrekketoppen 36
Fax:
55 92 60 19
Trondheim: Hornebergveien 4
Fax:
73 96 88 86

Sentral 9016: 		
Dørkort 4014LC:
Strømforsyning 5A:
Strømforsyning 10A:

TO515RX16
TO515554014184
TO904324C02
TO975324U03

Funksjoner

•
•
•
•
•
•
•
•

Loggminne med batteribackup
Sanntidsklokke med kalender
Minne for hendelser > 30 000
Tidsskjemaer 		
16
Ulåst/låst funksjon
Trenerfunksjon hvor trener kan angi kode
Handikappfunksjon med forlenget åpningstid
Alarm av/påslag fra kortleser

Oppgradering fra S4000
RX9016 vil være naturlig å benytte for oppgradering av eldre
S4000 anlegg. Merk da at øvrig utstyr må ha riktige versjoner.
Status for utstyr må være som følger:
Dørkort 4014:
Nod4200:
DAC30:
DAC30 II:

Må være versjon 4014LC II
Kan ikke benyttes
Minimum versjon 4.57
Minimum versjon 6.31

Det vil være noen begrensninger i funksjonalitet ved
bruk av DAC30/30II. For full funksjonalitet benyttes
DAC420/430/500.
Data innprogrammert i S4000 må legges inn på nytt i RXsentralen.
CE kontrollert og godkjent
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