
 

 

HHUUBB  PPrroo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTROLÉR PRO 2 DVEŘE 

• 2 podsystémy 

• připojení 2 čteček nebo kombinací 
čtečka+klávesnice 

• podpora všech nejpoužívan ějších 
formát ů Wiegand a ABA 

• ovládání 1 nebo 2 dve ří 

• 6 vstup ů, 6 výstup ů 

• 1.000 karet na každý podsystém 

• 10.000 událostí 

• komunikace RS-232, RS-485 nebo 
LAN/WAN 

• možnost p řipojení na spole čnou 
sběrnici s docházkovými terminály 
DT2000 SA 

 
 

HUB Pro je řídicí jednotka pro systémy kontroly vstupu, určená k ovládání až dvou dveří v instalacích malého až 
středně velkého rozsahu. Sestává ze dvou identických polovin, tzv. podsystémů, z nichž každý řídí vstup buď do 
samostatných dveří (dvoudveřový režim) nebo do jedněch dveří, ale různými směry (příchod/odchod – 
jednodveřový režim). O konfiguraci jednotek i jejich monitoring se stará program SKYLA Pro II. 

Jednotky HUB Pro mohou pracovat i v síťovém provozu; v něm lze na společnou sběrnici RS-485 připojit až 31 
jednotek a ovládat tak celkem 62 nezávislých dveří. Kromě jednotek HUB Pro mohou být na téže sběrnici 
připojeny i docházkové terminály DT2000 SA, což vytváří základní předpoklad pro plnohodnotnou integraci 
přístupového a docházkového systému. Díky plně distribuovaným databázím mohou jednotky pracovat i zcela 
autonomně – bez nutnosti komunikace s řídicím PC nebo ostatními jednotkami. Vedle sběrnice RS-485 může 
HUB Pro komunikovat s řídicím počítačem i přímo přes vestavěné rozhraní RS-232 nebo dálkově přes TCP/IP 
síť prostřednictvím násuvného modulu (CoBox micro). HUB Pro je osazen pamětí pro 1.000 karet na každém 
z podsystémů a 10.000 událostí s označením data a času vzniku. 

Jako vstupní snímače identifikačních údajů mohou být připojeny 2 čtečky bezkontaktních karet, čárových kódů, 
biometrické čtečky apod., které se svým okolím komunikují prostřednictvím protokolu Wiegand (26b, 27b, 32b, 
příp. 40b) nebo ABA (signály Clock a Data). HUB Pro tak podporuje většinu čteček všech hlavních světových i 
domácích výrobců. Čtečky lze kombinovat i s klávesnicemi pro zpřísnění podmínek vstupu (PIN + karta). Kromě 
rozhraní pro připojení čteček je každý z podsystémů osazen vstupy pro připojení dveřního snímače a 
odchodového tlačítka a jedním pomocným vstupem ovládajícím separátní relé. 

Každý z obou podsystémů je vybaven jedním relé pro ovládání dveřního zámku, jedním pomocným relé a 
jedním tranzistorovým výstupem indikujícím nestandardní stavy dveří – násilné otevření, nedovření, aktivaci 
tamper kontaktu apod. Stavy všech výstupů jsou indikovány pomocí LED. Obě hlavní, zámková relé navíc 
mohou pracovat v několika režimech – běžném, přepínacím (např. pro ovládání EZS), zavíracím nebo anti-
passback režimu. 

Jednotka HUB Pro  se dodává buď jako deska plošného spoje nebo jako modul v kovovém krytu; jeho 
neoprávněné otevření signalizuje tamper kontakt integrovaný na DPS. 
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Technické parametry 
 
 
 
 
 

 

rozm ěry (V×Š×H) 133×70×35 mm (PCB)  /  247×215×40 mm (kryt) 

napájení (bez p řip. čteček) 10 ÷ 14 VSS (nom. 12 VSS) / 100 mA (max.) 

počet čteček / klávesnic 2, na každém podsystému 1 čtečka a 1 klávesnice 

datová rozhraní pro čtečky Wiegand (26b, 27b, 32b, 40b) / ABA (Clock, Data) 

vstupy (každý podsystém) 
� dveřní kontakt (NC) 
� odchodové tlačítko (NO) 
� pomocný vstup (NC) 

výstupy (každý podsystém) 
 
 
 
 

� relé pro ovládání dveřního zámku 
          -  přepínací kontakt 30V/4 A (rezist.) 
� pomocné relé 
          -  dvojitý přepínací kontakt 30V/2A (rezist.) 
� tranzistorový výstup (12V/50mA) 

indikace sepnutí relé 4×LED 

ovládání LED a bzu čáku čtečky ���� 

ochrana vstup ů a výstup ů ����  (ochrana proti přepětí i přetížení) 

komunika ční rozhraní 
 
 

� RS-232 (pasivní; RxD, TxD, GND) 
� RS-485 (délka sběrnice max. 1.200 m) 

                volitelné propojkou 

indikace komunikace 2×LED 

počet jednotek na sb ěrnici max. 31 (RS-485) 

kapacita pam ěti událostí 10.000 záznamů se značkou data a času 

kapacita pam ěti karet 1.000 na každý podsystém 

režimy karet � normální           �    zavírací 
� přepínací           �   anti-passback 

obvod hodin reálného času ����  zálohován baterií 

časovač otev ření zámku 1÷99 s 

indikace dlouho / násiln ě otev ř. dveří             �            �            �            �  /  ���� 

počet časových zón / svátk ů 8 / 16 

aut. p řechod na letní / zimní čas ����    

rozsah pracovních teplot -10÷40°C 

 
Objednací kódy 

HUB Pro  řídicí jednotka pro 2 čtečky v kovovém krytu  

HUB Pro PCB deska plošného spoje řídicí jednotky bez kovového krytu 

AUT485-3kV-12V-R převodník RS-232 / RS-485 pro připojení více jednotek k PC 

SKYLA Pro II software pro konfiguraci a správu systému kontroly vstupu s jednotkami HUB 
Pro 

 


