
Switch2

daný počet uživatelských karet 
(zelené/žluté/červené)
daný počet stínových karet 
(pro smazání ztracené karty 
ze systému)
zapisovací kartu balíku 
(pro aktivaci celého balíku)
kartu pro nastavení času 
otevření dveří 
(v rozsahu 1 až 60 vteřin)
kartu pro nastavení reverzních 
zámků (přepíná výstupní relé 
čtečky pro použití s reverzním 
zámkem, který odblokuje dveře 
v případě výpadku napájení)
kartu pro nastavení zvukové 
indikace

autonomní systém
jednoduché programování 
přímo přístupovými kartami
zneplatnění karty v několika 
vteřinách
3 opticky signalizované zóny
10 000 uživatelů
50 přístupových kódů
rychlá a čistá instalace

Přístupové karty se dodávají v 
balení po 10ks, 25ks, 50ks a 
100ks. Každé balení obsahuje:

Přístupové systémy Paxton Switch2 nabízejí ideální řešení pro 
malé obchodní provozovny, sportovní kluby, vnitřní prostory 
s vyšší úrovní zabezpečení, bytové komplexy, sklady, školy,
parkovací plochy a další aplikace s požadavkem na kontrolu 
vstupu do dané oblasti.

Vlastnosti
Počet uživatelů:
Počet balení přístupových karet v jednom 
systému:
Délka přístupového kódu:
Počet přístupových kódů:
Čas otevření dveří:
Časové zóny (s připojenými hodinami):
Přístupové úrovně (barevné zóny):
Vypnutí zvukové signalizace:
Použití se standartními i reverzními zámky:
Vstup pro odchodové tlačítko:
Napájení
Provozní napájení:
Proudový odběr:
Spínané napětí:
Spínaný proud:
Prostředí
Provozní teplota:
Voděodolné:

 
max. 10.000

max. 100
4 až 8 znaků
max. 50
1 až 60 vteřin
2
3
ano
ano
ano
 
11-14 VDC
80 mA
50 VDC
4 A
 
-20ºC až +55ºC
ne (při venkovním použití musí být 
chráněno voděodolným krytem)

Kompaktní provedení každého autonomního přístupového bodu sestává z řídící 
jednotky, ke které se rozhraním Wiegand nebo CLOCK & DATA připojuje čtečka karet 
(která může být i v provedení s klávesnicí). Do řídící jednotky se dále připojuje dveřní 
zámek, odchodové tlačítko, dveřní kontakt, siréna a napájecí zdroj. Samotné 
programování přístupových míst probíhá prostřednictvím dodávané sady 
přístupových karet.
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