
CDC4 
 

 
     Produktový list  

 

Inteligentní DGP 4 - 8 dveří, Ethernet, 8 - 32 vstupů, 4 - 16 (68) výstupů, 2 x RS485 pro max. 32 x 
ATS RAS / OSDP2 / bezdrátové zámky, 65 tisíc uživatelů, 2 režimy: standardní (jako ATS125x) / 
rozšířený (8 dveří, konfigurace s ATS8600 / C4), zdroj 13,8 Vss, 409 x 593 x 112 mm 

 
Přehled produktu 

 

CDC4 je 4 - 8 dveřový kontroler. Poskytuje kompletní a 
všestranné řešení kontroly přístupu k rozšíření systému 
Advisor Advanced o pokročilé funkce kontroly přístupu. 
Poskytuje plně integrovanou kontrolu přístupu a poplachu 
v reálném čase pro 4 až 8 dveří s napájením a krytem. K 
ústředně Advisor Advanced je možné připojit celkem 12 
kontrolérů dveří, což poskytuje celkem 48 nebo 96 dveří s 
plným přístupem. CDC4 může pracovat offline bez snížení 
výkonu, v případě selhání komunikace s ústřednou 
Advisor Advanced, protože nabízí úplný off-line provoz. 
Toto kombinované řešení zabezpečení a přístupu 
redukuje kabeláž a počet zařízení, protože stejné zařízení 
jako čtečky a vstupy se dají použít na oba účely. 

 

Speciální vlastnosti 
 

Kromě standardních možností řízení zabezpečení i 
přístupu nabízí řešení speciální funkce, které jsou možné 
pouze díky skutečné kombinaci obou systémů do 
jednoho. Tyto vlastnosti se liší od změny zabezpečení na 
dveřích, kdy byla oblast narušení vypnutá, uzamykání 
dveří, když je oblast narušení zapnutá, brání přístupu na 
základě stavu oblasti narušení nebo zahájení 
automatického zapínání, když poslední uživatel opustil 
oblast kontroly přístupu. Mezi speciální funkce řízení 
přístupu patří "high security" uživatelé pro vysoce 
zabezpečené oblasti, jako jsou trezory, podpora maker 
jako doplněk standardních funkcí. 

 

Bezpečnost 
 

CDC4 byl navržen se zaměřením na bezpečnost. Nejen 
zabezpečením plně šifrované komunikace mezi 
kontrolerem a aplikací pro správu, ale i mezi kontrolerem 
CDC4 a ústřednou Advisor Advanced, mezi kartou a 
čtečkami, jakož i mezi čtečkami a kontrolerem CDC4 nebo 
ústřednou Advisor Advanced. Jinými slovy, CDC4 
poskytuje zabezpečení komunikace z karty až po 
software. 

 

Konektivita 
 

Jakýkoliv CDC4 může pracovat ve dvou režimech. Ve 
standardním" režimu je CDC4 řízené kompletně 
z ústředny Advisor Advanced a poskytuje 4 dveří. Chová 
se jako starší ATS125x moduly, poskytuje stejné vlastnosti 
a údaje uživatelů jsou spravovány ústřednou ATS 
Advanced. V "rozšířeném" režimu je CDC4 také 
nakonfigurován prostřednictvím ústředny Advisor 
Advanced pomocí ATS8500 nebo ATS8550. I v 
rozšířeném režimu si CDC4 vyměňuje poplachové 
informace s ústřednou, avšak CDC4 je také připojen přes 
IP na ATS8600 pro konfiguraci uživatelů, přičemž 
poskytuje až 8 dveří. ATS8600 uživatelská data týkající se 
poplachů na ústřednu Advisor Advanced 
a týkající se přístupu přímo do CDC4.

 
 
 
 
 
 

Standardní vlastnosti 
 

 Řízení poplachů a přístupu v reálném čase na 4-8 
dveřích na jeden kontroler 

 Kompletní databáze pro práci offline 
 Až 12 dveřních kontrolerů CDC4 poskytujících 48 

(standardní) nebo 96 (rozšířený) inteligentních dveří 
 Funkce plného řízení přístupu: přemknutí, počítání 

uživatelů, "High Security" uživatelé, anti-passback 
s regiony 

 Až 32 čteček na jeden CDC4 a 6 čteček na jedny 
dveře s flexibilním přiřazením 

 Dvě lokální datové sběrnice s konfigurovatelným 
protokolem 

 Podpora zabezpečených čteček, čteček OSDP, 
bezdrátových zámků 

 Zabudované vstupy, dveřní relé, připojení IP 
 Provoz v rozšířeném režimu: uživatelé řízení přístupu 

správě přes ATS8600 Advisor Management 
 Provoz ve standardním režimu: Anti-passback mezi 

všemi dveřními kontrolery připojenými k Advisor 
Advanced 

 Mapování 32 vstupů / 16 výstupů do ústředny 
Advisor Advanced pro poplachovou signalizaci 

 12 Vss napájení pro zámky 
 Místo pro baterii 7 až 26 Ah 
 Výkon zdroje 3 A pro připojená zařízení (mimo 

spotřeby samotné desky a připojené baterie)



 

Techfors CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu specifikace produktu bez předchozího upozornění.  

Pro nejaktuálnější informace prosím kontaktujte naše obchodní oddělení. 

www.techfors.cz 

CDC4 
 
 

Specifikace 
 

Všeobecné  
   Typ rozšíření Kontroler dveří  
   Produktová řada Advisor Advanced  

RS485 systémová sběrnice 

Objednávání 
 

Kód Popis 
 

CDC4 Kontroler 4-8 dveří v krabici s příslušenstvím 

CDC4-MBC Kontroler 4-8 dveří, jen deska 
CDC-2DWIF Karta 2 x wiegand rozhraní, 2 x relé, 4 x

Typ připojení (k Advisor Advanced) a vstup
IP (k ATS8600 Advisor    

  Management)  

Kompatibilita Advisor Advanced 
(ne pro Advisor Master) 

 

Max. vzdálenost od ústředny 1,5 km  
 

Max. počet na ústřednu 7 / 12 podle modelu ústředně 
 

Specifikace kabelu 
WCAT 52/54 nebo 
ekvivalent 

 

Diagram - rozšířený režim: 

Vstupy 
 

Celkem 

 
32 pro použitíjako 
poplachové (mapované do 
ústředny) 

Na desce 8 

Rozšiřitelné 24 (pomocí subDGP na 
lokální sběrnici) 

 

Výstupy 
 

Celkem 
 
 

Na desce 
 
 

Rozšiřitelné 

 
16 pro použití jako 
poplachové (mapované do 
ústředny) 
4 x relé, 4 x otevřený 
kolektor (pokud nejsou 
použité karty ATS1811 / 
ATS1820) 
68 (16 výstupů mapovaných 
do ústředny, zbylé řízené jen 
makrami CDC4) 

 

Typ výstupů Relé / Otevřený kolektor 
 

- Relé přes ATS1810 / ATS1811 
- Otevřený kolektor přes ATS1820 
Sirénové výstupy (výkonový) 1 

 

Systém 
 

Adresování DIP přepínače 
 

Zakončovací rezistor Volitelný 
 

Uživatelů Standardní režim: 65532 
Rozšířený: 65000 

 

PIN kódů Všichni uživatelé 
 

Skupiny dveří Standardní režim: 128 
Rozšířený režim: 10000 

 

Časové zóny / svátky Standardní režim: 24 / 24 
Rozšířený režim: 2000 / 100 

 

Záloha 
 

Dynamické testovaní baterií Ano 
 

Typ baterie 7 - 26 Ah 
 

Elektrické 
 

Pracovní napětí 13,8 Vss 
 

Síťové napájení 230 Vstř / 50 Hz, 70 VA 
Integrovaný napájecí zdroj Ano 

3 A max. při 13,8 Vss (mimo 
Proud 
zdroje 

spotřeby desky a dobíjeni 
baterie) 

 

Spotřeba základní desky 251 mA při 13,8 Vss včetně 
Ethernetu 

 

Mechanické 
 

Rozměry 409 x 593 x 112 mm 
 

Hmotnost 10,22 kg 
 

Materiál Kovová 
 

Barva Béžová 
 

Vlastnosti prostředí 
 

Pracovní teplota -0° až +50° C 
 

Kryti IP31 
 

Relativní vlhkost 
0 až 93% max. 

 
 

Prostředí Vnitřní 
 

Schváleni CE  
 


