ACX Series

Ethernetowy sterownik kontroli
dostępu
Seria sterowników ACX stanowi najbardziej wydajny i w pełni
funkcjonalny sterownik kontroli dostępu, zaprojektowany zarówno dla
krytycznych aplikacji bezpieczeństwa w sektorze publicznym jak
i prywatnym.
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ACX Series
Ethernetowy sterownik kontroli dostępu
Opis produktu

Nowe sterowniki Andover Continuum są
przeznaczone do instalacji od jednego do
ośmiu czytników.
We/wy na płycie
Nie wszystkie instalacje bezpieczeństwa są takie same
dlatego seria ACX została zaprojektowana
z myślą o elastyczności. Mamy dwa podstawowe
typy: 5720 oraz 5740. 5740 posiada podwójne wejścia
uniwersalne, wejścia czytnikowe, oraz wyjścia na płycie
w porównaniu z 5720. Urządzenia te przychodzą ze
standardowymi konfiguracjami we/wy:

Seria ACX

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
• Sterownik kontroli dostępu dla Ethernet IP
• Kontrola dostępu na 1 do 8 czytników
• Wydajne CPU ze 128 MB DDR SDRAM oraz 32 MB
Flash
• Osobny procesor do wejść czytnikowych
• Podtrzymanie bateryjne dla 480 000 rekordów
osobowych
• Pamięć flash do łatwych aktualizacji 		
online
• Język Andover Plain English (PE) upraszczający
programowanie
• Kompatybilny z urządzeniami Andover Infinity
oraz CyberStation 1.8 i wyżej
• Bezpieczna komunikacja 10/100 Ethernet z
użyciem szyfrowania IPsec/IKE z akceleratorem
sprzętowym do autentyfikacji i szyfrowania
• Łatwa konfiguracja z użyciem wbudowanych stron
webowych do konfiguracji
• Opcje blokady obszaru i prawa dostępu oparte o
poziomy zagrożenia
•Współpraca z XDriverami do Modbusa
• Przygotowane pod normę HSPD-12/FIPS 201

Typ 5720

Typ 5740

Wejścia uniwersalne

6

12

Wejścia czytnika

4

8

Wej. antysabotażowe

1

1

Wej.zamka drzwiowego

2

4

ACX został zaprojektowany do obsługi przejść
kontrolowanych jedno i dwustronnie podając
zasilanie +5 lub +12 VDC do każdego czytnika.

Protokoły z ipsec/ike do zwiększonego
bezpieczeństwa
Komunikacja z ACX jest nie tylko szybka, pracując
z danymi do 100 Mbps, ale również bezpieczna
przy pomocy szyfrowania i autentykacji IPsec/
IKE. Szyfrowanie (do 192-bitów) i autentykacja
mogą być włączone do komunikacji do i ze stacji
roboczych Andover Continuum oraz sterowników.
Andover Continuum wykorzystuje Internet Protocol
Security (IPsec) oraz Internet Key Exchange (IKE)
do szyfrowania aby zapewnić odporną na sabotaż
komunikację po Ethernecie.

Wewnętrzna pamięć dla 480 000 rekordów
osobowych
Seria ACX jest doskonały do dużych systemów.
Sterownik obsługujący do 8 obszarów może
przechowywać 480 000 rekordów osobowych.
Przy takiej pojemności lokalnej, decyzje o dostępie
mogą być podejmowane szybko bez oczekiwania na
weryfikację przez zdalny serwer.
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ACX Series
Ethernetowy sterownik kontroli dostępu
Opis produktu (ciąg dalszy)

128 mb dynamicznego Ram oraz 32 MB
pamięci Flash

Wymiary (szkic)

Każdy sterownik serii ACX przychodzi standardowo
z 32 MB pamięci flash i 128 MB DDR SDRAM. Pamięć
flash jest używana do przechowywania 12 MB
aplikacji i danych aplikacyjnych. Pamięć dynamiczna
RAM jest podzielona do dedykowanych funkcji: całe
12 MB na aplikacje, 48 MB rekordów osobowych i 8
MB dla systemu operacyjnego. Nieużywana pamięć
jest dostępna do przyszłych rozszerzeń.
Dane osobowe są przechowywane dzięki bateriom
na płycie, mogącym przechowywać dane co
najmniej 7 dni bez użycia zewnętrznego UPS-a.
Jeśli sterownik posiada aplikację przechowaną w
pamięci i strata zasilania trwa dłużej aniżeli baterie są
w stanie podtrzymać pamięć RAM, sterownik wyśle
komunikat do CyberStation i żądanie, aby rekordy
personelu zostały automatycznie przeładowane gdy
zasilanie powróci.

Zaawansowane wejście czytnikowe
z wydzielonym procesorem
Wejścia czytnikowe są wyposażone w osobne
procesory umożliwiające sterownikom serii ACX
pracę z obecnymi i przyszłymi urządzeniami
do zaawansowanych aplikacji. Urządzenia serii
ACX są przygotowane do pracy z 260-bitowymi
zaszyfrowanymi danymi z czytnika.

Blokada obszarów
Jest istotne aby mieć pod kontrolą potencjalne
zagrożenia gdy tylko zostaną wykryte. Sterownik
ACX może odpowiedzieć na polecenia Area
Lockdown ustawiane przez oprogramowanie
Andover Continuum wykorzystujące szybką metodę
wyłączania obszarów. Proste kliknięcie na grafice
lub automatyczna odpowiedź programu stanowi
wszystko co jest potrzebne aby wyłączyć czytniki i
przyciski wyjścia w danym obszarze. Pierwsza osoba
może mieć wciąż dostęp do obszaru pod warunkiem,
że rekord będzie uprzywilejowany i oznaczony jako
“executive privilege”.
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Opis produktu (ciąg dalszy)

Prawa dostępu oparte o poziomy dopuszczenia

Wykres

Seria ACX sterowników może przyjmować prawa
dostępu tak aby zmienić poziom dopuszczenia lub
„zagrożenia”. Każdy rekord osobowy może mieć
przypisany poziom dopuszczenia do każdego
obszaru, do którego osoba ma dostęp. Gdy poziom
dopuszczenia jest bardziej restrykcyjny aniżeli
poziom dopuszczenia dla osoby, dostęp jest
automatycznie zabroniony. Poziomy dopuszczenia
mogą być ustawione ręcznie przez CyberStation
v1.8 lub automatycznie przez program. Można
również programowo monitorować zagrożenia i
dostosowywać odpowiednio poziomy zagrożeń.

Moduły XP
Każdy model pracuje z dwoma modułami rozszerzeń
xP plus xP-Display. Moduł xPBD4 jest idealny do
rozszerzenia ACX-a do różnych scenariuszy dostępu
do drzwi. Moduły są również efektywne przy użyciu
jednostronnej kontroli dostępu.

Zasilanie

Praca z formatem pełnego uwierzytelniania do
260-bits
Sterowniki serii ACX są gotowe do pracy z szerokim
zakresem formatów kart. Idealny do rozbudowy,
sterownik ACX umożliwia zachowanie istniejących
kart przez akceptację standardowych formatów
(Wiegand, ABA, HID Corporate-1000, CardKey) jak
również formatów własnych (Custom Wiegand,
Custom ABA). ACX może pracować z formatami do
260-bitów powodując, że sterowniki serii ACX są
gotowe do instalacji rządowych gdzie potrzebne jest
spełnienie standardów HSPD-12 oraz FIPS 201.

Zarządzanie siecią i alarmami z wykorzystaniem
snmp
Komunikaty SNMP (Simple Network Messaging
Protocol) mogą być wysyłane do oprogramowania
monitorującego sieć takiego jak HP Openview aby
poinformować kierowników IT, co do obecności
i prawidłowej pracy sterownika kontroli dostępu
na sieci korporacyjnej. Sterowniki ACX posiadają
również opcję alarmowania SNMP.

Komunikacja
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Opis produktu (architektura)

Seria TAC I/A i Architektura Andover Continuum Security
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Opis produktu

Dane techniczne seria ACX

Komunikacja

Wejścia na czytniki/klawiatury:

Kontrola błędów:

Wejścia na 4 (typ 5720) lub 8 (typ 5740).

Wg standardu CRC 16

Każde wejście może być podłączone do

Interfejs Ethernet:

czytnika kart, dedykowanej klawiatury, lub

10/100 Ethernet; kabel ethernet złącze

kombinacji czytnika/klawiatury.

RJ-45.
Interfejs komunikacyjny:

Czytnik kart/ klawiatura

Elektryczne

Jeden programowalny port RS-485, kon-

Rodzaj czytnika kart:

Zasilanie:

figurowalny softwarowo do RoamIO2 lub

Wiegand, ABA, lub CardKey (na zworkach)

24VAC, 50/60 Hz

innych systemów.

Maks. liczba bitów na kartę:
Do 260 bitów/kartę

12-28 VDC auto-wykrywanie
Pobór mocy:

Podłączenia

Zasilanie czytnika:

90 VA (AC)

Zasilanie:

+5 VDC przy 120 mA lub

50 W (DC)

3-pozycyjne złącze po lewej stronie

+12 VDC przy 180 mA

Zegar czasu rzeczywistego:

modułu do bezpośredniego połączenia do

(wybór na zworkach)

Wewnętrzna bateria podtrzymująca

zasilania 24 VAC lub zewnętrznego 12-28

Maks. odległość do czytnika do ACX-a):

VDC.

152.4 m) przy użyciu 18 AWG

Mechaniczne

Ethernet:

60.96 m) przy użyciu 22 AWG

Środowisko pracy:

Złącze RJ-45 do 10/100 Ethernet
Wyjścia drzwiowe

0…+49°C, 10…95% RH (brak kondensacji)
Wymiary:

Wejścia

(przekaźniki NO/NC)

209.6 W x 241.3 L x 57.2 H mm

Wejścia antysabotażowe:

Wyjścia drzwiowe:

Waga:

2-pinowe złącze przełącznika

0.78kg

antysabotażowego zlokalizowana na

Typ obudowy:

drzwiczkach szafy i ścianie.

ręcznego.

IP10. Palność zgodna z UL94-5V

Wejścia uniwersalne:

Zakres wyjścia (praca):

Montaż:

6 (typ 5720) lub 12 (typ 5740)

2 (typ 5720) lub 4 (typ 5740) Przekaźniki
typu NO/NC z przełącznikiem sterowania

24 VAC/30 VDC przy 3 A

Zatrzaski montowane na ścianie. (Dostępna Wejścia uniwersalne:
jest obudowa typu Andover Continuum
mogą być skonfigurowane jako nadzoro

Wyjście LED czytnika kart:

NEMA 1.)

Zabezpieczenie wyjścia:

wane lub ogólnego przeznaczenia UI.
Wejścia alarmowe:

(2) każde, otwarty kolektor; do 100 mA
Izolacja 5000 V, 270 V MOV na każdym

Akumulatory

6 (Model 5720) lub 12 (Model 5740) wejść

wyjściu.

Bateria wewnętrzna:

nadzorowanych.

Przełączniki pracy ręcznej:

NiMH, 3.6 VDC, 800 mAh

Parametryzacja pojedynczymi lub

Podtrzymanie bateryjne

podwójnymi opornikami, szeregowo lub

Minimum 7 dni DDR SDRAM oraz zegara

równolegle.

3-pozycyjne, do przełączania ręcznego na
każdym wyjściu przekaźnika do sterowania
ręcznego wskaźnik LED.

czasu rzeczywistego
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Opis produktu (ciąg dalszy)

ACX Series Access Controller
Wskaźniki LEDS

Przełączniki Dip

Options

Wskaźniki statusu LED:

Wejścia uniwersalne, 10 kΩ pull-up

H

Mocne szyfrowanie

CPU aktywność procesora

wyłączany/włączany

X

XDriver

A

Zaawansowane alarmowanie 		

RS-485
TX: transmisja danych

Ogólne

RX: odbieranie danych

Mikroprocesor:

Ethernet

Freescale “Coldfire” MCF5275,

bezpieczeństwa (obejmuje opcje

ACT/LINK: status łącza Ethernet.

150 MHz

poziomów zagrożenia)

10/100 Mbps: Brak dla 10 Mbps,

Pamięć:

pomarańczowe dla 100 Mbps EXP PORT

DDR SDRAM: 128 MB

Zasilanie

Flash: 32 MB

(obejmuje SNMP)
C

Opcje krytycznego 			

Zasilanie 24 VDC modułu rozszerzeń.
Zgodność z normami
Przyciski

FCC Class A, ICES-003, CE,

Pamięć

C-Tick, WEEE, UL/CUL 916

Kasuje/czyści pamięć

W trakcie: UL 294, UL 1076

Reset IP:

(Na płycie PC) Kasuje adres sieciowy w

Typy

pamięci flash i odtwarza wszystkie ustaw-

ACX-2-0000000

ienia w pamięci nieulotnej do ustawień

ACX 5720, 4 czytniki, 6 we, 2 wy.

fabrycznych.

10/100bT
ACX-4-0000000

ACX 5740, 8 czytników, 12 we, 4
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