
  

 

 

 
 

Produktový list

Rezidenčná LCD klávesnica pre ATS Advanced, 2 x 16 znakov, veľký displej, čítačka ATS 
inteligentných kariet, zobrazenie N x 8 oblastí na LCD - symboly, 3 x prg. funkčné klávesy, 1 x OC 
výstup, 1 x RTE vstup, IP30, -10 - 50 °C)

Na prvý pohľad 

Model ATS1135 je novým prírastkom do rodiny produktov 
Advisor Advanced. K dispozícii je existujúci rad klávesníc 
a čítačiek kariet a môže sa používať v rôznych 
prostrediach, v interiéri a exteriéri. Model ATS1135 bol 
vyvinutý pre všetky generácie zjednodušením ovládania 
pre koncového užívateľa: funkcia rýchleho zapnutia, 2 
úrovne čiastočného zapnutia, programovateľné funkčné 
klávesy. 

Štýlový dizajn 

Model ATS1135 má moderný štýlový dizajn a dobre 
čitateľný text na veľkom displeji s rozlíšením 2 x 16 
znakov, ktorý zobrazuje systémové programovanie, 
poplachy a funkcie kontroly prístupu. Kontrast a intenzita 
displeja ako aj hlasitosť vstavaného bzučiaka sú 
nastaviteľné z priamo z klávesnice. Štyri klávesy so 
šípkami ľahko navigujú cez programovacie a prevádzkové 
funkcie a 4 ďalšie klávesy s pevnými funkciami dokončia 
toto užívateľsky prívetivé rozhranie s ďalšími 3 
programovateľných klávesmi A, B a C. 

Zabudovaná čítačka kariet 

Model ATS1135 je vybavený čítačkou bezkontaktných 
kariet. Klávesnica ATS1135 sa môže používať na zapnutie 
/ vypnutie stráženia pomocou PIN alebo karty, alebo 
kombináciou oboch pre vyššiu bezpečnosť. Je vhodná na 
používanie funkcií viacnásobných priložení karty, ktoré sú 
k dispozícii pre skupinu produktov Advisor Advanced. 
Užívateľ môže zapnúť systém tým, že svoju kartu priloží 
trikrát v intervale 10 sekúnd. Ďalšia aplikácie môže byť pre 
dvere, ktoré môžu byť naprogramované tak, že jedno 
priloženie karty dvere odomkne, aby ľudia mohli chodiť 
dnu a von bez karty a priložením karty 3 x dvere opäť 
zamkne. 

Indikácia LED 

Štyri stavové LED diódy priebežne zobrazujú stav 
napájania, poruchy, riadenia prístupu a poplachu.  

Montáž 

ATS1135 je možné namontovať pomocou upevňovacích 
bodov na zadnom kryte, ktorý taktiež umožňuje 
jednoduchý vstup káblov na pripojenie klávesnice k 
odnímateľnému konektoru zbernice. 
K dispozícii je zadná doska (ATS1135BPL), ktorá sa môže 
použiť na prekrytie otvorov pri montáži po staršej 
klávesnici. 
 
     

 

Štandardné vlastnosti 

 Štýlový dizajn 
 Zjednodušené ovládanie pre koncového 

používateľa 
 Veľký 2 x 16 znakový LCD displej 
 Kontrast displeja LCD nastaviteľný používateľom 
 Bzučiak nastaviteľný používateľom 
 Integrovaná čítačka bezkontaktných ATS kariet 
 Kompatibilná so všetkými ústredňami Advisor 

Advanced 
 Vymazanie indikácie stavu systému 
 3 programovateľné funkčné klávesy 
 EN50131 stupeň 3. 
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Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácia produktu bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK 

Špecifikácia 

Všeobecné  
Užívateľské rozhranie 2 x 16 znakov LCD, klávesy 
Produktová línia Advisor Advanced 
Stavové LED 2 
Vstavaná čítačka Bezkontaktná (ATS karty) 
Indikácia stavu oblastí na 
LCD 

Symboly / Zoznam 

Komunikácia  
Typ Drôtová 

Systém  
Funkčné klávesy 3 
Adresovanie DIP prepínače 
Podporovaný typ kábla WCAT52/54 alebo ekvivalent 

Vstupy / Výstupy  
Výstupy 1 (OC, 15 V / 50 mA) 
Vstupy 1 (odchodové tlačidlo) 

Elektrické  
Pracovné napätie 8,5 až 14 Vjs 

Pracovný prúd 
35 mA normálna prevádzka 
155 mA max. 

Mechanické  
Farba Biela 
Rozmery 200 x 90 x 24 mm 
Hmotnosť 350 g 
Prevedenie Horizontálne 
Typ montáže Na povrch 

Vlastnosti prostredia  
Prostredie Vnútorné 
Pracovná teplota -10° až +55° C 

Relatívna vlhkosť 
0 až 95% max. 
nekondenzujúca 

Krytie IP30 
Schválenie a súlad EN50131 stupeň 3 

 

Objednávanie 

Kód Popis 

ATS1135 Klávesnica s čítačkou pre ATS Advanced 

ATS1135BPL Krycia doska pre ATS1135, 10 ks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


