
 

NetAXS 

Hybridní přístupová jednotka  se správou přes web.rozhraní 
 
 
Jednotka kontroly vstupu NetAXS je prvním 
modelem v řadě kontrolérů Honeywell 
Access Systems (dříve Northern Compu-
ters), který uživateli nabízí možnost klasické 
komunikace z programu WIN-PAK, ale i 
možnost kompletní správy jednotky přes 
webové rozhraní – zcela nezávisle na ope-
račním systému počítače, nainstalovaných 
programech apod. NetAXS nabízí z obou 
oblastí to nejlepší a nechává zcela na uživa-
teli, který způsob správy bude preferovat, 
příp. zda je bude kombinovat. 

Komunikaci s jednotkou NetAXS tak má 
uživatel dostupnou odkudkoliv, kde je 
k dispozici síťové spojení, a z libovolného 
webového prohlížeče. Spojení probíhá přes 
Secure Socket Layer (SSL) a je samozřejmě chráněno přístupovým jménem a heslem. 

Strukturou a zaměřením vychází NetAXS z předchozího velmi úspěšného modelu N-1000-IV, ale po-
souvá jeho možnosti mnohem dále; nejen díky zabudovanému TCP/IP převodníku, ale i zásluhou 
nového výkonnějšího firmwaru, doplněného o nové funkce. Jednotku NetAXS tak můžete použít jako 
rozšíření stávajícího systému s kontroléry řady N-1000, ale i jako základní stavební kámen pro budo-
vání zcela nového přístupového systému, ať už se správou z vyhrazeného programu nebo přes 
webové rozhraní. 

 

 
� připojení až 4 čteček nebo čteček s klávesnicí 

� spojení a veškerá správa ve web.režimu přes první (tzv. gateway) z kontrolérů na sběrnici 

����     není potřeba se připojovat na více TCP/IP adres postupně pro nastavení celé linky 
panelů 

� intuitivní webové prostředí pro konfiguraci - odpadá potřeba školení na specializ. program 

� od Q3/2009 – webové prostředí i v češtině 

� jednoduchá instalace, popisky a barev. značky kabelů na svorkovnicích, výměnné svorkov-
nice 

� speciální funkce – podmínka dvou karet, režim Supervisor, karty omezené počtem použití… 

� integrovaný Ethernetový převodník i rozhraní N-485-PCI ���� není potřeba pořizovat zvlášť 
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Technické parametry 
 
 

kapacita 10.000 karet / 25.000 událostí s datovou a časovou značkou 

počet připojitelných čteček 4  (čtečky nebo kombinace čtečka+klávesnice) 

vstupy 14  (nastavitelné NO / NC, vyvážené i nevyvážené) 

výstupy 8 reléových výstupů s přepínacím kontaktem (12 A/28 VSS) 

komunikační rozhraní RS-232 / RS-485 / Ethernet (Cat 5) 

potřebné externí převodníky žádné (vestavěný převodník N-485-PCI) 

správa / konfigurace z programu WIN-PAK (event. ekvival.) nebo přes web.rozhraní 

rozměry krytu (V×Š×H) 45,7 × 36,8 × 12 cm 

kryt kovový, s tamper kontaktem, zámkem a indik. LED 

napájecí napětí 24 VSS nebo 16,5 VSTŘ 

prac. prostředí teplota 2 ÷ 43°C; vlhkost 0 ÷ 85% rel., nekondenz. 

�  jednotka NetAXS �  kompletní sada svorkovnic 

�  kovový kryt �  ochrany S-4 pro zámky 

�  zámek, tamper kontakt �  napáj. zdroj 16,5 VSTŘ 
obsah dodávky 

�  externí LED indik.napájení �  akumulátor 12 V / 7 Ah 

 
 
 
 
 
 
 


