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 Integracja systemu włamaniowego z kontrol� dost�pu    
     
     

� Proste uzbrajanie i rozbrajanie stref alarmowych 
� Natychmiastowe powiadomienie operatora o włamaniu  
� Elastyczna i łatwa konfiguracja 
 
Wykrywanie włamania do obiektu jest wa�na cech� ka�dego systemu bezpiecze�stwa. 
Przy u�yciu istniej�cej architektury systemu kontroli dost�pu, SiPass integrated mo�e 
zosta� w prosty sposób skonfigurowany do monitorowania stref alarmowych w obiekcie 
i reagowania jak system włamaniowy. 
 
Moduł programowy „Obsługa systemu włamaniowego” pozwala u�ytkownikom na pro-
ste uzbrojenie biura, pi�tra lub budynku przy u�yciu czytników kart lub klawiatur. Po 
uzbrojeniu, wszystkie wej�cia alarmowe (np. czujki ruchu) w danej strefie s� natych-
miast aktywowane – działaj�c efektywnie jak system włamaniowy. 
 
Systemu włamaniowy w ramach SiPassa integrated, umo�liwia równie� automatyczne 
uzbrajanie i rozbrajanie oparte o harmonogramy czasowe lub zale�ne od innych zda-
rze� w systemie kontroli dost�pu. W przypadku obiektów, gdzie wymagane jest uzbro-
jenie obwodowe, SiPass integrated umo�liwia taki rodzaj ochrony. 
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Charakterystyka 

� Automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie systemu 
� Niezale�ne uzbrajanie/ rozbrajanie indywidualnych stref na obiekcie 
� Graficzne zobrazowanie stref i ich statusów na grafice 
� Konfigurowalne czasy na wej�cie i wyj�cie 
� Programowalne uprawnienia u�ytkowników 
� Uzbrajanie obwodowe 

Korzy�ci 

W �rodowisku z wieloma najemcami, moduł programowy “Obsługa systemu włamanio-
wego” SiPassa integrated umo�liwia ka�demu indywidualnemu najemcy zabezpiecze-
nie jego własnej strefy, bez wpływu na bezpiecze�stwo pozostałej cz��ci systemu. Taki 
poziom autonomii oznacza, �e ka�dy najemca nie musi by� zale�ny od innych u�yt-
kowników. Gdy najemca uzbraja swoj� stref�, SiPass integrated natychmiast okre�la 
status ka�dego punktu alarmowego powi�zanego ze stref�. 
 
Opcja systemu włamaniowego SiPass integrated wyposa�ona jest w inteligentn� ob-
sług� stref wspólnych, jak np. strefy komunikacyjne. Gdy wszystkie strefy w obiekcie 
zostały uzbrojone, SiPass automatycznie uzbraja cały system włamaniowy, wł�cznie ze 
strefami wspólnymi. 
 
Na przykład, na poni�szym rysunku ka�da ze stref w szarym kolorze (1,2, i 3) jest roz-
brajana indywidualnie. Wspólna strefa (w kolorze białym), jest rozbrajana dopiero, gdy 
rozbrojone s� wszystkie strefy indywidualne. W ten sam sposób, strefa wspólna jest 
automatycznie uzbrajana tylko, gdy wszystkie pozostałe strefy s� uzbrojone. Rozwi�-
zanie to zapewnia wysoki poziom bezpiecze�stwa i elastyczno�ci w adaptacji do ka�-
dego obiektu, zgodnie z planem rozmieszczenia stref. 
 

 
Rys 1: Biuro ze strefami włamaniowymi 
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Uprawnienia kontroli dost�pu do stref s� administrowane w ten sam sposób, jak w cz�-
�ci włamaniowej. Dlatego łatwe jest wyspecyfikowanie, kto ma prawo dost�pu do 
uzbrajania lub rozbrajania stref oraz w jakich godzinach. 
 
Przy u�yciu tej opcji programowej istnieje równie� mo�liwo�� konfiguracji ró�nych za-
da� stertowanych zdarzeniami. Na przykład, je�li u�ytkownik rozbraja stref�, wyj�cie 
mo�e automatycznie wł�cza� o�wietlenie. Zaawansowane przetwarzanie sygnałów 
umo�liwia stworzenie wysoce efektywnego �rodowiska dla realizacji potrzeb i zapew-
nienia bezpiecze�stwa u�ytkownika.  
 
Finalnie, SiPass integrated umo�liwia równie� uzbrojenie cz��ciowe stref. Oznacza to, 
�e gdy biuro jest wci�� zaj�te przez pracowników. Istnieje mo�liwo�� uzbrojenia obwo-
dowego, które stanowi� bie��c� b�dzie ochron� antywłamaniow�, pozwalaj�c jedno-
cze�nie pracownikom na prac� w obiekcie po godzinach.  
 
* UWAGA: Moduł programowy “Obsługa systemu włamaniowego” SiPassa integrated nie obsługuje 

konsol obsługowych z wy�wietlaczem LCD. Aczkolwiek, czytniki i klawiatury mog� by� stosowane do 

uzbrajania i rozbrajania systemu 

Wymagania 

Wymagana jest jedna z poni�szych opcji programowych 
 

 Typ Nr katalogowy Opis 
 ASL5000-SE 6FL7820-8AA10 SiPass integrated Standard Edition 
 ASL5000-OA 6FL7820-8AA20 SiPass integrated Optima 

 
Dane do zamówie� 
 Typ Nr katalogowy Opis 
 ASE5300-IN P24246-P2801-A1 Obsługa systemu włamaniowego 
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