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IP-Dørcontroller

Innovativ, omkostningseffektiv og fuldt skalerbar
adgangskontrol for enhver type og størrelse af
virksomhed eller organisation.

• Dørcontroller med mange tilslutningsmuligheder.
Open Supervised Device Protocol (OSDP) for sikker
kommunikation til kortlæsere. Indbygget I/O for 2
kablede døre med mulighed for 8 kortlæsere pr. dør.

• Trådløse døre
TechPoint kan fungere som en intelligent dørcontroller for optil 30 trådløse døre samtidig med
kablede døre.

• Power over Ethernet - simpel installation
PoE+ dørcontroller - designet til at strømforsyne alle
enheder omkring en dør; Kortlæsere, sikkerhedslåseog andet hardware.

• Indbygget ADK management
Ingen ekstern PC eller server er nødvendig.
TechPoint er webbaseret, så du anvender blot en
browser for administration af; kortbrugere, rettigheder og styring af alle døre.

• Skalerbar - ubegrænset udvidelse
Udvid dit adgangskontrolanlæg nemt og med lave
omkostninger. Tilføj TechPoint overalt på netværket,
som dine behov vokser.
Database med en kapacitet på 500.000 adgangskort
og en log for 1.000.000 hændelser.

• Fleksibilitet
Mange integrationsmuligheder til andre systemer.
Har du specielle ønsker, så udvikler og tilpasser vi
TechPoint til at imødekomme individuelle behov.
Power to do more.

• Installations-venlig
TechPoint indeholder servicefunktioner, som gør
installation, test og fejlfinding nemmere.

• Investering i fremtiden
TechPoint er designet til at kunne følge med den
teknologiske udvikling og sikre din investering i
mange år.
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TechPoint Netværks-Dørcontroller
til forskellige målrettede løsninger
1 Integrated

2     Complete

3
     Enterprise

Kan integreres med eksisterende
ADK installationer.
Forlæng levetiden på dit sikkerhedssystem og bliv fremtidssikret med
brugen af TechPoint.
Kompatibel med Thor og ThorGuard.

Alt-i-en løsning for små- og mellemstore virksomheder såsom butikker,
kontorer og industri. Enkel installation og konfiguration. Glem alt
om PC’er - TechPoint har indbygget
browserbaseret ADK management,
hvor optil 64 TechPoint i et netværk
kan administreres fra én TechPoint.
En unik løsning der gør en forskel.

Store installationer såsom museer,
universiteter, hospitaler, kontorbyggeri og industri.
Hundrevis af TechPoints i ét netværk
kan administreres fra TechSMaRT Åben Security Management System
med integration til video overvåning,
alarmsystemer, CTS, ABA etc.

TechPoint væsentlige fordele

TechPoint specifikationer
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Åben protokol (OSDP) til kortlæsere.
Vælg blandt markedsledende kortlæsere; Conlan, HID,
Cidron, Deister etc.
Understøtter trådløse døre samtidig med kablede døre. Vælg
mellem; Aperio©, SALTO SALLIS og SimonsVoss SmartIntego
Kompatibilitet med TechSMaRT Security Management sikre
integration med andre typer af sikkerhedssystemer
Direkte forbindelse til ekstern SQL database og til
Conventus bookingsystem
Power over Ethernet - PoE reducerer behovet for separat
kabel og strømforsyning
Dansk design og produktion - unik funktionalitet og komponenter af høj kvalitet
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Powerfuld ARM Cortex A8 microprocessor,
4GB flash, 128MB Ram
PoE+ (Power over Ethernet) 25W eller Vin 10-30 VDC
2 RS-485 porte for kortlæsere og andet udstyr
Adskillige ind- og udgange; 2 relæudgange, 5 Open Drain
udgange, 6 balancerede indgange
CAN bus, USB og Wiegand interface
Vout 12 VDC/1.8A eller 24VDC/0,9A
SQL database med en kapacitet på 500.000 adgangskort,
ubegrænset antal adgangsrettigheder og en log for 1.000.000
hændelser
64x64 TechPoint i et netværk med TechSMaRT som ADK
management
Mulighed for udvidelse af flash-hukommelse med Micro SD
flashkort
Undersøtter også IP over RS485 til kommunikation mellem
TechPoint
Linux OS

Innovative Security Products

Hos TechSolutions A/S er vi specialister med mange års erfaring i udvikling
af produkter og løsninger til sikkerhedsbranchen indenfor adgangskontrol,
AIA-systemer, IP alarmtransmission samt modtagerudstyr til anvendelse på
kontrolcentraler. Vores unikke produkter er installeret mange steder i Skandinavien og i store dele af Europa. Vi har et tæt samarbejde med sikkerhedsinstallatørerne, hvilket konstant inspirerer til udvikling af nye produkter samt
tilpasninger for integration til andre sikkerheds-overvågningssystemer og
eksisterende IT infrastruktur. TechSolutions’ løsninger og produkter fremtidssikrer erhvervslivets og organisationers investeringer i sikkerhedsløsninger.

