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ACCO-NT
Nätverkscentral
Nätverkscentralen ACCO-NT är ett nätverkskort som  
används som centralpanel i passagesystemet ACCO-NET. 
Centralen tillhandahåller många möjligheter för både sys-
temets administratör och dess användare. Nyckeln är ett
centraliserat system där ett obegränsat antal objekt och 
dörrcentraler kan hanteras från en webläsare i en dator, 
smartphone eller surfplatta över Internet eller i det 
lokala nätverket.

Nätverkscentralen ACCO-NT har möjlighet till komplexa
logiska funktioner på utgångarna vilket medger utförande av funktioner av icke-standard karaktär. Utöver det stöder
ACCO-NT 8000 användare och upp till max 65000 användare kan hanteraas i ett system med ytterligare ACCO-NT. Varje
användare kan tilldelas 4 beröringsfria brickor, 1 kod och en radiofjärrkontroll.

255st dörrcentraler(ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS) kan kopplas till en ACCO-NT•	
Möjlighet	för	upp	till	255	partitioner	för	varje	ACCO-NT(upp	till	255	dörrcentraler	kan	definieras	i	en	partition)•	
Möjlighet	för	upp	till	16	vaktronder	för	varje	ACCO-NT(upp	till	16	partitioner	kan	definieras	i	varje	vaktrond)•	
8 programmerbara zoner på kortet, med expansionsmoduler upp till 264 zoner•	
8 programmerbara utgångar på kortet, med expansionsmoduler upp till 264 utgångar•	
2	högströmsutgångar	på	kortet	med	uteffekt	0.5A	/	12V	DC	±	15%•	
Möjlighet till anslutning av upp till 32 expansionsmoduler direkt på kortet: INT-E, INT-O, INT-PP, INT-RX-S•	
Elektriskt skydd av alla zoner och utgångar såväl som kommunikationsbussar•	
Kontakt på kortet för nätdel med batteribackup, APS-412•	
USB MINI-B kontakt för konfiguration av nätverksinställningar och uppdatering av firmware•	
LED-indikationer: •	
- kommunikation mellan kortet och RS-485 busslingan, dator och server 
- nätdel 
-	 microSD-minneskort
Händelser lagras i en icke-flyktig minnekrets på kortet: •	
- upp till 1000000 händelser kopplade till nätverkscentralen ACCO-NT 
- upp till 100000 händelser kopplade till dörrcentraler som kopplats till RS-485 busslingan
Antal	användare:	8000/ACCO-NT(upp	till	65000	i	hela	systemet),	där	varje	användare	kan	tilldelas: •	
- 1 kod 
- 4 beröringsfria brickor 
- 1 radiofjärrkontroll
Tidsscheman: •	
-	 deblockering/blockering	av	zoner	inom	specifierad	tidsperiod 
-	 beviljad/nekad	åtkomst	till	zoner	inom	specifierad	tidsperod
Implementation av logiska funktioner för zoner och utgångar•	
Stöd för vändkors•	
Möjlighet till kontroll av ACCO-NT´s utgångar med hjälp av radiofjärrkontroller•	
Installeras i kapslingarna OPU-3 P eller OPU-4 P•	

OBS:
Nätverkscentralen	ACCO-NT	kräver	att	firmware	i	dörrcentralerna	är	av	version	3.00	eller	senare.
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Tekniska data

Matningsspänning 12V	DC	±15%

Dimensioner,	kretskort 150x68mm

Temperaturområde	/	Luftfuktighet,	max -10°C .. +55°C / 93±3%

Strömförbrukning, standby 75mA

Strömförbrukning, max 125mA

Antal	utgångar	av	OC-typ	/	klassning 8	/	50mA	12V	DC

Antal programmerbara zoner 8

Minneskort som stöds microSD,	microSDHC

+EX 0.5A	/	12V	DC

AUX 0.5A	/	12V	DC

Antal	utgångar	med	effektuttag 2


