
ACT Cheat Sheet

Dostępne Integracje

Wsparcie dla systemu sygnalizacji 
pożaru

Wsparcie dla CCTV - Eventys, 
Milestone, Hikvision

Bezgotówkowe transakcje

Wsparcie dla SSWiN  
(system alarmowy SPC)

Wsparcie zarządzania  
windami - Kone

Biometryka

Czytniki dalekiego zasięgu

Kalkulacja czasu pracy

Zarządzanie kartami członkowskimi  
(np. kluby fitness, rezerwacje 
obiektów itp.) 

Monitorowanie uczestnictwa  
(np. w zajęciach studentów)

Wydruki raportów, list obecności itp.
na bieżąco

Konfiguracja i zarządzanie 
systemem

• ACT INSTALL
Używana przez instalatorów do konfiguracji 
kontrolerów, czytników i profili użytkowników

• ACT MANAGE
Moduł przeznaczony dla administratora systemu i 
zarządców budynków do codziennego zarządzania 
systemem

• ACT MONITOR
Używany przez ochronę do podglądu i monitorowania 
zdarzeń alarmowych

• ACT ENTERPRISE APLIKACJA
Monitorowanie w czasie rzeczywistym, zarządzanie 
użytkownikami i administracja systemem ze smartfonu 
(aplikacja mobilnaiOS i Android)

Kontrolery drzwiowe oraz  
moduły wejść/wyjść

• ACT 100 MODUŁ DRZWIOWY

• ACT IOM MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ

• ACT 1500 / 1520 KONTROLER DRZWIOWY 
Z IP (Z LUB BEZ ZASILACZA)

Czytniki, karty i tagi

Do zastosowań wewnątrz/zewnątrz budynków. 
Czytniki Vanderbilt to estetyczny wygląd i 
niezawodna praca.

Karty MIFARE są szeroko używane w systemach 
kontroli dostępu, operacjach bezgotówkowych, 
transporcie czy też mogą służyć jako członkowska 
karta wstępu do obiektu np. stadion

Do instalacji gdzie jest wymagany najwyższy 
stopień bezpieczeństwa, Vanderbilt oferuje czytniki 
z serii VR, które obsługują prootokół OSDP a to 
oznacza że karta i przekazywane dane pomiędzy 
czytnikiem a kontrolerem są szyfrowane.

• CZYTNIKI Z SERII VR

OSDP OSDP & Wiegand

• CZYTNIKI Z SERII ACT
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DESFire EV2:
13.56MHz

RFID:
125KHz

MIFARE Classic: 
13.56MHz
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*Należy pamiętać, że czytniki VR SERIES nie są kompatybilne

ASSA ABLOY Aperio® 
bezprzewodowe zamki

Personalizacja systemu – funkcje 
MACRO i reguły reakcji systemu
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Moduły drzwiowe

ACTpro 
Kontroler Drzwiowy

ACTpro 
Kontroler Drzwiowy

ACTpro 
Kontroler Drzwiowy

ACTpro 
Kontroler Drzwiowy

Aperio Wireless
Hadleset

Aperio Wireless
Hadleset

Aperio integracja do 
16 zamków 
bezprzewodowych na 
jeden kontroler ACTpro

Architektura i konfiguracja systemu ACT Enterprise możliwości

ACT pro dane techniczne

ACT 1500/1520  
kontrolery drzwiowe

ACT 100 moduły drzwiowe ACT IOM moduły wejść/wyjść

Pojedynczy kontroler drzwiowy IP z 
podwójnym złączem Ethernet

Moduł dla pojedynczych drzwi / ekspander Moduł wejść / wyjść

Nielimitowana liczba kontrolerów w systemie Do pracy z kontrolerami ACT 1500/1520 Do pracy z kontrolerami ACT 1500 / 1520
Wsparcie czytników z “OSDP”, “Clock&Data”, 
“Wiegand” readers

Programowalne wejścia/wyjścia: przyciski 
wyjścia, kontaktrony, śluza

Do 4 x IO modułów na kontroler

60,000 użytkowników Pomocnicze wyjście przekaźnikowe do 
sygnalizacji: siłowe otwarcie drzwi, drzwi 
uchylone, drzwi otwarte pod przymusem, 
wejście dozwolone, wejście zabronione

IOM wspiera 8 wejść nadzorowanych

4 Uwierzytelnienia na użytkownika przekaźnik el. Zamka: 5A/30VDC oraz 
przekaźnik pomocniczy: 1A/24VDC 

oraz 8 x 5A przekaźników wyjściowych

1,000 Grup użytkowników Monitorowanie sabotażu i zasilania Ochrona przed sabotażem i  dwa LED 
wskazujące status

5,000 Zachowanych zdarzeń w logu Informacja o stanie przez LED Wyjścia włączane/wyłączane przez: 
zdarzenia,

Główny i pomocniczy przekaźnik Wymaga zasilania 12VDC Wejścia, kalendarze
Zasilanie 12V/24V DC IP44 - do montażu wewnątrz budynku Typowe zastosowania:
Monitorowanie: sabotaż, napięcie, zasilanie, 
czujka stłuczenia szkła

Wymiary: 165 x 236 X 55 mm Kontrola wind

IP44 – do montażu wewnątrz budynku Waga: 0.5Kg Przełączanie kamer CCTV
Waga: 0.56Kg ACTpro 120e zawiera co powyżej i 

dodatkowo:
Integracja z systemami alarmowymi

Rozmiar - 165 x 236 X 55mm 12VDC/2A PSU Rozmiar: 165 x 236 x 55 mm
TCP / IP - DHCP / Statyczne IP Ergonomiczne zarządzanie okablowaniem Waga: 0.38Kg
Oprogramowanie ACT Enterprise LITE Miejsce na akumulator 1 x 7Ah
Awarie raportowane na kontrolerze, 
webserwerze i oprogramowaniu ACT

Ochronę przed krytycznym rozładowaniem 
akumulatora

Droga ewakuacyjna (pożarowa)
Śluza/Airlock
Anti passback
Uzbrajanie/Rozbrajanie centrali alarmowej
Raport obecności w obiekcie
Zarządzanie użytkownikami
Plany zarządzania przejściami
Zarządzanie do 32 modułami drzwiowymi
Zarządzanie do 4 modułami ‚Wejść/Wyjść’

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
• Zarządzanie kartami i użytkownikami

• Grupy użytkowników i kalendarze

• Blokowanie/odblokowywanie drzwi

• Zdarzenie w czasie rzeczywistym

• Anti Passback

• Potwierdzanie zdarzeń alarmowych

• Zarządzanie windami

• Losowe zadania

• Szyfrowanie danych przesyłanych między kartą – czytnikiem – a oprogramowaniem (OSDP)

• Dodatkowe możliwości podłączenia zamków bezprzewodowych (Aperio). Intuicyjne i łatwe w 
użyciu zarządzanie I/O

• Podgląd w czasie rzeczywistym alarmów centrali SPC, statusów linii i zdarzeń

• Wysyłanie komend do centrali SPC takich jak: uzbrój/rozbrój, izoluj/nie izoluj, pomiń/nie pomijaj  
oraz przywróć

• Graficzne mapy  z możliwością naniesienia punktów KD oraz SWWiN

• Podgląd na żywo kamer IP oraz możliwość przełączania się pomiędzy źródłami wideo  
podłączonymi do rejestratora CCTV

• Odtwarzanie nagranych sekwencji wideo

• Integracja z windami KONE 

MAKRA I REGUŁY
• Raportowanie standardowe oraz zdarzeniowe (automatyczny wydruk lub emaill)

• Integracja z centralami pożarowymi (w przypadku alarmu odblokowanie wszystkich przejść)

• Mapa obiektu

• Zliczanie osób w obszarach

WSPARCIE DO RCP
• Baza danych wszystkich zatrudnionych

• Narzędzia importu z systemów HR*

• Projektowanie i wydruk identyfikatorów

• Raportowanie czasu pracy

• Harmogramy, święta i dni wolne 

IT
• Środowisko serwera i wirtualnego serwera

• Bezproblemowe aktualizacje

• ACT API do integracji z systemami  
innych producentów

• (Application Programming Interface)*

INTUICYJNE TWORZENIE REGUŁ  
I MAKR

KORZYŚCI
• Płaska architektura systemu

• Automatyczna konfiguracja urządzeń  

• Integracja z IP w kontrolerze drzwiowym

• Intuicyjne interfejsy obsługi „wybierz i 
kliknij” 

• Proste i łatwe szkolenia konfiguracji i 
uruchamiania

• Łatwe w wycenie i sprzedaży

• Od pojedynczych drzwi do 4000 przejść 
kontrolowanych
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