معرفي رله ریموت مدل FS30

مناسب برای کلیه سیستم های کنترل دسترسی بر اساس اثر انگشت.
()Remote Relay Unitا FS30 RRUدستگاه جانبي سودمندي است براي مشترياني که زمانيکه از سيستم هاي کنترل دسترسي سري
FS2xا( )FS20، FS22/FS21Mاستفاده مي کنند  ،امنيت باالتري نياز دارند.
 FS30مي تواند در جايي داخل ساختمان قرار بگيرد .زمانيکه دسترسي به اين ساختمان (مکان) بوسيله سيستم هاي کنترل دسترسي سري  FS2xکه در
خارج از آن مکان نصب شدند به شخصي داده مي شود  ،به جاي اينکه  FS2xقفل در الکترونيکي را جهت باز کردن در کنترل کند  ،سيگنالي از FS2x
به  FS30فرستاده مي شود که بعدا در را باز مي کند و اين امر باعث مي شود تا امکان دستکاري اتصال بين  FS2xو قفل در الکترونيکي جهت دسترسي
غير مجاز به مکان هاي امن از بين برود.
تمام توابع  FS30توسط  FS2xکنترل مي شوند .زمانيکه یکبار به  FS2xمتصل مي شود  ،مي تواند در عرض  5دقيقه براي استفاده تنظيم شود.
جدای از امنیت باال  FS30،همچنین می تواند عملکرد کلی سیستم های کنترل دسترسی را نیز توسعه دهد .بر روي FS30دو ورودي زنگ خطر/سنسور
قرار دارد که مي توانند بصورت مستقل به( )NCا NormalCloseو( )NOا NormalOpenجهت اتصال به سنسورهاي مختلف در اطراف نقاط
دسترسي مثل سنسور در و  ...تنظيم شوند .هر يک از سنسورها که راه اندازي شوند  ،آژير  FS30فعال خواهد شد (که مي تواند بوسيله مدير سيستم از
طريق ها غير فعال شود).

مشخصات FS30

ولتاژ منبع 12 VDC :
خروجی آژیر  :یک وات
یک  LEDقرمز/سبز برای مشخص کردن وضعیت
حداکثر مسافت اتصال بین  FS2xو  ، FS30ده متر است.
درجه حرارت مجاز  -10:تا  +55درجه سلسيوس است.
ابعاد  1160 * 36 * 67 : RRUميلي متر است.
ابعاد ماژول  20 * 20 * 17 : RS232ميلي متر است.
ضمیمه ABS :

ویژگی های FS30

یک کانال رله ( )Relay Channelبا پورت های COM/NC/NO

جهت کنترل درب الکترونیکی
دو ورودي زنگ خطر  /سنسور که مي تواند بطور مستقل به  NCيا
 NOتنظيم شود.
يک آژير با سه سطح کنترل صدا که می تواند با رویدادی ()event
بر روی هر یک از دو ورودی زنگ خطر/سنسور فعال شود .برای فعال
کردن آژیر  ،حداکثر  60ثانیه تأخیر می تواند تنظیم شود.
يک ماژول  RS232و يک کابل 10متر

