
Kontrolovaný průchod Cobra 5000 Plus
Řídící jednotka

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Model Cobra 5000 Plus

Přístupový systém  vozidla a pěší

CPU 16/32 bit

Programová pamět 512 Kb flash pamět, možnost změny pomocí serial portu

Tabulky transakční paměti 512 Kb buffer RAM

Sériové porty port RS 232, přídavný port RS 232, port RS 485 a port RS 485 pro síťovou správu

Funkční módy mód Stand Alone konfigurovaný z PC, nebo na síti s PC

Správa čteček max. 2 čtečky (4 s Mixer deskou)

Správa uživatelů (Stand Alone) volitelná od 10 do 15 000 - předvoleno na 5 000

Archiv čtení (Stand Alone) volitelné od 200 (15 000 karet) do 51 000 (10 karet) - předvoleno 34 189 s 5 000 uživateli

Počet časových skupin (Stand Alone) 255

Řízení parkovacích prvků 1 nebo 2, programovatelné

Správa jedny dveře vstupní čtečka, výstupní tlačítko; vstupní čtečka, výstupní čtečka, možné pro správu dveří a aktivací alarmu

Správa dvoje dveře čtečka dveře A; čtečka dveře B, oboje, tlačítko může být instalováno a také stav dveří a alarmu

PIN správa připojení čtečky s displejem a klávesnicí (PIN a PIN+karta)

Vstupy a výstupy 6 vstupů, 1 tamper, 4 relé výstupy 230 V (+ 6% až 10%)

Napájení 230 V~

• Řídící jednotka Cobra 5000 Plus spolu se softwarem Access Plus umožňuje nastavení systému 
kontrolovaného průchodu jakéhokoliv typu a velikosti a může spravovat až 5000 čteček přes LAN 
síťové propojení.

• Všechny technologie pro správu karet a čteček jsou řízeny jednotkami Cobra Plus.
• Kapacita paměti je až 65 000 uživatelů, správa 999 časových rámců na týdenní bázi,  

správa ročního kalendáře se svátky online se softwarem Access Plus.



MODELY

Model Popis Objednací číslo

Cobra 5000 Plus dodávána se stabilizovaným zdrojem a v boxu LM (IP55) 316030

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Baterie (12 V / 1,2 Ah)

390675  

Převodník ETH-MOD-V

103073  

Převodník ETH-485-232

103123  

Mixer deska pro více 
jak 2 čtečky a rozdílné 
technologie

790910  




