
 

 

DS-K2800 to seria wydajnych i stabilnych kontrolerów 

dostępu, wykorzystujących logiczną architekturę. Kontrolery 

uplink i downlink przyjmują odpowiednio TCP/IP i komunikacji 

wiegand. Jego sygnał jest przetwarzany za pomocą 

specjalnego szyfrowania i może być uruchamiany w trybie 

offline. Obsługiwana jest również funkcja antysabotażowa. 

 

 

 

DS-K2801 Kontroler dostępu do pojedynczych drzwi 

DS-K2802 Dwu drzwiowy kontroler dostępu 

DS-K2804 Cztero drzwiowy kontroler dostępu 

 

 

 

 32-bitowy szybki procesor 

 Komunikacja sieciowa TCP/IP, z samo-

adaptacyjnym interfejsem sieciowym. Dane 

komunikacyjne są szyfrowane w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa informacji 

 Obsługuje interfejs Wiegand umożliwiający 

dostęp do czytnika kart. Interfejs Wiegand 

obsługuje interfejsy W26/W34 i jest 

bezproblemowo kompatybilny z czytnikami 

kart innych producentów. 

 Pojemność pamięci masowej do 10, 000 

informacji z kart i 50,000 zdarzeń kontroli 

dostępu 

 Obsługuje pierwszą funkcję karty, funkcję 

superkarty i super hasła, aktualizacji online i 

zdalne sterowanie drzwiami 

 Obsługuje różne rodzaje kart, takie jak karty 

zwykłe/ nieaktywne/ z czarnej listy/ patrol/ 

gość/ przymusu/ superkarta, itp. 

 Obsługuje alarm antysabotażowy dla 

czytnika kart, alarm niezabezpieczonych 

drzwi, alarm włamaniowy, alarm o 

przekroczeniu czasu otwarcia drzwi, alarm 

napadowy, alarm o nieważnych próbach 

przeciągnięcia karty, przypadku alarmu i 

przywracania do stanu pierwotnego, alarm o 

niewystarczającej ilości miejsca na 

przechowywanie zdarzeń offline, alarm o 

utracie sieci. 

 Rozpoznawanie i przechowywanie numeru 

karty z maksymalnie 20 cyframi 

 Obsługa trybu operacji offline i online 

GŁÓWNE CECHY 

 

DS-K2800 Series 
Kontroler dostępu sieciowego 

DOSTĘPNE MODELE 

 



 Obsługuje synchronizację czasu poprzez NTP, 

metodę ręczną lub automatyczną 

 Funkcja “Watchdog” do wykrywania stanu 

pracy urządzenia 

 Dane mogą być trwale zapisywane, gdy 

kontroler dostępu jest wyłączony 

 Obsługuje funkcję rejestracji obecności 

 Konstrukcja odporna na wysokie / niskie 

temperatury (-20°C do + 65°C)

 

 

Model DS-K2801 DS-K2802 DS-K2804 

Zasilanie DC 12V 

Rozproszenie mocy (z 

obciążenia) 
≤50W ≤100W ≤100W 

Pobór mocy ≤3.5W (bez obciążenia) 

Procesor 32-bit 

RAM 8M 

Interfejs 

komunikacyjny 

Uplink 

TCP/IP 

Komunikacja Wiegand (W26/W34) 

Pamięć 10, 000 informacji z kart i 50,000 zdarzeń kontroli dostępu 

Wskaźnik Led Stan zasilacza, stan komunikacji, stan pracy 

Wbudowany zegar Tak 

Czytnik kart 2x czytnik kart Wiegand  4x czytnik kart Wiegand 4x czytnik kart Wiegand 

Interfejs wejść 

1 x Wejścia alarmowe , 

1 x Kontaktron , 

1 x Przycisk otwarcia 

furtki/bramy 

2 x Wejścia alarmowe , 

2 x Kontaktron , 

2 x Przycisk otwarcia 

furtki/bramy 

4 x Wejścia alarmowe , 

4 x Kontaktron , 

4 x Przycisk otwarcia 

furtki/bramy 

Interfejs wyjść 

1x Przekaźnik blokady, 

1x przekaźnik 

alarmowy 

2x Przekaźnik blokady,  

2x przekaźnik alarmowy 

4x Przekaźnik blokady,  

4x przekaźnik alarmowy 

Temperatura pracy -20°C do +65°C (-4°F do+149°F) 

Wilgotność 10% do 90% (bez kondensacji) 

Wymiary (L×W×H) 285mm × 237mm × 69mm (11.22" × 9.33" × 2.72") 

 

SPECYFIKACJA 

 


