
bibinetbibinet
Przyk"ady rozwi#za$ systemów

kontroli dost%pu i rejestracji czasu pracy

Identyfikatory MIFARE (13,56MHz)
Czytniki Idesco

CZYTNIKI
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www.bibinet.pl

Wszystkie nazwy i znaki towarowe u&yte w niniejszym dokumencie s# w"asno'ci# odpowiednich firm.



Kontrola wej!cia (otwieranie drzwi klamk#)

prosta ochrona wej'cia, brak czujników otwarcia, kontroler wewn#trz pomieszczenia

nie trzeba stosowa( zabezpiecze$ p-po&.
brak informacji o si"owym otwarciu drzwi, brak informacji o niedomkni %ciu drzwi

bibinetbibinet Przyk"ady rozwi#za$ systemów
kontroli dost%pu i rejestracji czasu pracy

KD

do 1 km

interfejs RS485

Kontroler -K12bibi
Access 7C

MicroMade Ga!ka i Dro"d" sp.j.
64-920 PI! A, ul. Wieniawskiego 16
tel./fax: 67 213 24 14

e-mail: mm@micromade.pl
internet: www.micromade.pl

Access 7C

Kontrola wej!cia (otwieranie drzwi przyciskiem wyj ' cia) KD

Access 7C

Kontrola wej!cia (otwieranie drzwi klamk#, czujnik otwarcia drzwi)

kontrola wej ' cia, kontroler wewn#trz pomieszczenia, czujnik obecno' ci r%ki na klamce

nie trzeba stosowa( zabezpiecze$ p-po&., informacja o si "owym otwarciu drzwi
brak informacji o osobach przebywaj#cych w strefie chronionej (pomieszczeniu)

KD

do 1 km

interfejs RS485

Kontroler -K12bibi

PO!

kontrola wej ' cia, kontroler wewn#trz pomieszczenia, otwieranie drzwi przyciskiem (brak klamki)

informacja o si"owym otwarciu drzwi, informacja o niedomkni %ciu drzwi
konieczno'( stosowania przycisku wyj' cia awaryjnego (p-po&.),
brak informacji o osobach przebywaj#cych w strefie chronionej (pomieszczeniu)

do 1 km

interfejs RS485

Kontroler -K12bibi

www.bibinet.pl
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Kontrola dwóch wej!" (otwieranie drzwi klamk#) KD

Kontrola dwóch wej!" (otwieranie drzwi klamk#, czujnik otwarcia drzwi) KD

Kontrola dwóch wej!" (otwieranie drzwi przyciskiem wyj ' cia) KD

prosta ochrona wej' cia, brak czujników otwarcia, kontroler wewn #trz pomieszczenia

nie trzeba stosowa( zabezpiecze$ p-po&.
brak informacji o si"owym otwarciu drzwi, brak informacji o niedomkni %ciu drzwi

bibinetbibinet Przyk"ady rozwi#za$ systemów
kontroli dost%pu i rejestracji czasu pracy

do 1 km

interfejs RS485

MicroMade Ga!ka i Dro"d" sp.j.
64-920 PI! A, ul. Wieniawskiego 16
tel./fax: 67 213 24 14

e-mail: mm@micromade.pl
internet: www.micromade.pl

kontrola wej ' cia, kontroler wewn#trz pomieszczenia, czujnik obecno' ci r%ki na klamce

nie trzeba stosowa( zabezpiecze$ p-po&., informacja o si "owym otwarciu drzwi
brak informacji o osobach przebywaj#cych w strefie chronionej (pomieszczeniu)

do 1 km

interfejs RS485

Kontroler -K12bibi

PO!

kontrola wej ' cia, kontroler wewn#trz pomieszczenia, otwieranie drzwi przyciskiem (brak klamki),
informacja o si"owym otwarciu drzwi

informacja o si"owym otwarciu drzwi, informacja o niedomkni %ciu drzwi
konieczno'( stosowania przycisku wyj' cia awaryjnego (p-po&.),
brak informacji o osobach przebywaj#cych w strefie chronionej (pomieszczeniu)

do 1 km

interfejs RS485

Kontroler -K12bibi

www.bibinet.pl

PO!

Access 7C Access 7C

Access 7C Access 7C

Access 7C Access 7C

Kontroler -K12bibi
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Pe#na kontrola jednego przej!cia (czytnik wej ' ciowy i wyj ' ciowy) KD

Rejestracja zdarze$ normalnych i s#u%bowych/socjalnych RCP

Prosta rejestracja czasu pracy RCP

kontrola przej' cia, kontroler wewn#trz pomieszczenia, informacja o si"owym otwarciu drzwi,
monitorowanie ruchu osób w pomieszczeniu

informacja o osobach przebywaj#cych w strefie chronionej
konieczno'( stosowania zabezpiecze$ przeciwpo&arowych (przycisk wyj' cia awaryjnego)

bibinetbibinet Przyk"ady rozwi#za$ systemów
kontroli dost%pu i rejestracji czasu pracy

MicroMade Ga!ka i Dro"d" sp.j.
64-920 PI! A, ul. Wieniawskiego 16
tel./fax: 67 213 24 14

e-mail: mm@micromade.pl
internet: www.micromade.pl

www.bibinet.pl

PO!

wej!cie wyj!cie

do 1 km

interfejs RS485

Access 7C Access 7C

wej!cie wyj!cie

rejestracja tylko wej '( i wyj '( normalnych

niska cena instalacji, du&a przepustowo'( przej' cia, mo&liwo'( sterowania bramki
brak mo&liwo' ci rejestracji zdarze$ s"u&bowych/socjalnych

do 1 km

interfejs RS485

Kontroler -K12bibi

Access 7C Access 7C

wy!wietlacz (zegar)

rejestracja odbywa si%na jednym przej' ciu, czytniki najlepiej powiesi( na przeciwleg"ych ' cianach
lub w du&ej odleg"o' ci od siebie, rejestracja wej'( /wyj '( normalnych i s"u&bowych
lub normalnych i socjalnych po naci' ni%ciu przycisku

mo&liwo'( sterowania bramki, rejestracja czterech rodzajów zdarze$: (wej ' cie, wyj' cie, wej' cie s"u&bowe
lub socjalne, wyj' cie s"u&bowe lub socjalne) za pomoc# tylko 2 czytników

wej!cie wyj!cie

do 1 km

interfejs RS485

Kontroler -K12bibi

Access 7C Access 7C

wy!wietlacz (zegar)

lub

przycisk
zmiany
rodzaju

zdarzenia

wska"nik rodzaju
zdarzenia (lampka)

Kontroler -K12bibi

konieczno'( stosowania dodatkowego przycisku i zewn%trznego sygnalizatora ©
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Kontrola wyj!cia socjalnego (na posi"ek lub papierosa)
KD
RCP

rejestracja odbywa si%na jednym przej' ciu do sto"ówki lub palarni
z kontrol# dost%pu (drzwi, ko"owrót, itp.), rejestracja tylko wyj '( i wej '( socjalnych

wej!cie
socjalne

wyj!cie
socjalne

do 1 km

interfejs RS485

Kontroler -K12bibi

Access 7C Access 7C

wy!wietlacz (zegar)

PO!

Rejestracja czasu pracy z kontrol& dost'pu KD
RCP

kontrola jednego przej ' cia z kontrol# dost%pu, informacja o si"owym otwarciu drzwi, kontroler wewn #trz
pomieszczenia, jeden czytnik na zewn#trz, drugi wewn #trz pomieszczenia

kontrola dost%pu do firmy + RCP
konieczno'( stosowania zabezpiecze$ przeciwpo&arowych (przycisk wyj' cia awaryjnego)

PO!

wej!cie wyj!cie

do 1 km

interfejs RS485

Access 7C Access 7C

wy!wietlacz (zegar)

Kontroler -K12bibi

Rejestracja zdarze$ normalnych i s#u%bowych/socjalnych 2 RCP

rejestracja odbywa si%na jednym przej' ciu, do ka&dego rodzaju zdarzenia wykorzystywany jest
osobny czytnik, czytniki powinny by( odpowiednio oznaczone

wej!cie wyj!cie

do 1 km

interfejs RS485

Kontroler -K12bibi

Access 7C Access 7C

wy!wietlacz (zegar)

bibinetbibinet Przyk"ady rozwi#za$ systemów
kontroli dost%pu i rejestracji czasu pracy

MicroMade Ga!ka i Dro"d" sp.j.
64-920 PI! A, ul. Wieniawskiego 16
tel./fax: 67 213 24 14

e-mail: mm@micromade.pl
internet: www.micromade.pl

www.bibinet.pl

wej!cie
s#u$bowe
(socjalne)

wyj!cie
s#u$bowe
(socjalne)

Kontroler -K12bibi

Access 7CAccess 7C
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mo&liwo'( sterowania bramki, rejestracja czterech rodzajów zdarze$: (wej ' cie, wyj' cie, wej' cie s"u&bowe
lub socjalne, wyj' cie s"u&bowe lub socjalne) bez konieczno' ci stosowania dodatkowych przycisków
konieczno'( stosowania dwóch kontrolerów

wydzielona rejestracja wyj'( i wej '( do pomieszczenia socjalnego (kontrola czasu przerwy)
konieczno'( stosowania zabezpiecze$ przeciwpo&arowych (przycisk wyj' cia awaryjnego)



Przyk#adowa instalacja systemu z ró%nymi czytnikami KD
RCP

Kontroler

K12

do 1 kmlinia 2-parowa

wej"cie wyj"cie

zwora
ko!ca
linii

PO!

PO!

do 100 kontrolerów
do ka"dego interfejsu RS485

interfejs RS485

Kontroler K12

Kontroler K12

Kontroler K12Access 7C

Access 7Cpin

Access 7Cpin

Access 7C

PO!

wy!wietlacz (zegar)

Przyk#adowa instalacja systemu KD
RCP

Kontroler

K12

do 1 kmlinia 2-parowa

wej"cie wyj"cie

zwora
ko!ca
linii

PO!

PO!

do 100 kontrolerów
do ka"dego interfejsu RS485

interfejs RS485

Kontroler K12

Kontroler K12

Kontroler K12Access 7C

Access 7C

Access 7C Access 7C

PO!

wy!wietlacz (zegar)

bibinetbibinet Przyk"ady rozwi#za$ systemów
kontroli dost%pu i rejestracji czasu pracy

MicroMade Ga!ka i Dro"d" sp.j.
64-920 PI! A, ul. Wieniawskiego 16
tel./fax: 67 213 24 14

e-mail: mm@micromade.pl
internet: www.micromade.pl

www.bibinet.pl

We wszystkich przyk"adach przedstawionych w niniejszym dokumencie czytnik Access 7 C mo&na
zast#pi( czytnikiem z klawiatur#. Oprócz obecno' ci uprawnionego identyfikatora
zbli&eniowego wymaga on podania kodu PIN zwi%kszaj#c stopie$ zabezpieczenia (klasa rozpoznania 3).

Access 7 Cpin
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bibinetbibinet Przyk"ady rozwi#za$ systemów
kontroli dost%pu i rejestracji czasu pracy

MicroMade Ga!ka i Dro"d" sp.j.
64-920 PI! A, ul. Wieniawskiego 16
tel./fax: 67 213 24 14

e-mail: mm@micromade.pl
internet: www.micromade.pl

www.bibinet.pl

Obja' nienia znaków:

KD

RCP

-  Przyk"ad z zakresu kontroli dost%pu

-  Przyk"ad z zakresu rejestracji (ewidencji) czasu pracy

UWAGA

www.bibinet.pl/urzadzenia

W jednej instalacji systemu powinno si%stosowa( tylko jeden rodzaj identyfikatorów
zbli&eniowych oraz pasuj#ce do nich czytniki. Zapoznaj si%z tabel# sprz%tu dost%pnej pod
adresem internetowym

bibinet

Zobacz inne przyk"ady z zakresu kontroli dost%pu i rejestracji czasu pracy z wykorzystaniem
innych czytników - odwied) www.bibinet.pl
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System mo&na stosowa( do sterowania ró&nymi zabezpieczeniami mechanicznymi:bibinet

= = =

drzwi szlabany bramy wjazdowe ko#owroty


