
 

 

 

 

 

  

Akuvox A092S 

Giới thiệu chung 

 Chất liệu: SGCC 

 RAM / ROM: 64MB / 128MB 

 Nguồn cấp: 100~240VAC 50/60Hz 

 Cổng Wiegand: 4 

 Cổng Relay: 2 

 Ngõ vào cho nút nhấn: 2 

 Cổng RS485: có hỗ trợ 

 Cổng Ethernet: RJ45, 10/100 Mbps 

 Đèn trạng thái: có hỗ trợ 

Bộ điều khiển ra vào đáng tin cậy cho tòa nhà 

Akuvox A092S là bộ điều khiển ra vào 2 cửa với giao diện Ethernet. Hỗ trợ 50.000 

người dùng và nhiều chức năng khác nhau cho phép bạn kiểm soát những ai vào tòa 

nhà. Và pin dự phòng và thiết kế chống giả mạo làm cho điều đó trở nên an toàn và 

đáng tin cậy hơn. 

 Kiểu dáng thẩm mỹ; 

 Hỗ trợ giao tiếp TCP / IP và giao diện web để quản lý; 

 Hỗ trợ lên đến 50.000 thẻ và 100.000 lượt truy cập;  

 Hỗ trợ chức năng khóa liên động nhiều cửa và chức năng Anti-pass back;  

 Hỗ trợ đầu đọc thẻ giao thức RS-485, OSDP, Wiegand; 

 Hỗ trợ mở cửa khẩn cấp (EDR); 

 Hỗ trợ báo động phá hoại; 

 Dễ dàng mở rộng hệ thống kiểm soát ra vào quy mô lớn bằng Akuvox ACMS; 

 Pin dự phòng; 

Phần cứng & Nguồn 

 Bảo vệ chống tháo mở thiết bị: có hỗ trợ 

 Nguồn ngõ ra: 12V 800mA cho một cửa gồm khóa 

điện, đầu đọc, và thiết bị ngõ vào 

 Pin dự phòng: có hỗ trợ 

 Lắp đặt: Treo tường 

 Kích thước: 365 x 340 x 86 (mm) 

 Độ ẩm: 10%~90% 

 Nhiệt độ làm việc: -20℃ ~ +55℃ 

 Nhiệt độ lưu trữ: -40℃ ~ +70℃ 



 

Tính năng 

Akuvox A092S 

 Lưu trữ 50,000 thẻ 

 Chức năng Anti-pass back 

 Chức năng khóa liên động nhiều cửa 

 Xuất/nhập danh sách truy cập 

 Quản lý quyền truy cập 

 Truy vấn và xuất nhật ký truy cập cửa 

Mạng 

 Hỗ trợ: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, 

SNTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP 

Trien khai & Bảo trì 

 Tự động cấu hình thiết bị 

 Giao diện quản lý bằng Web 

 Gói dựa trên Web 

 Sao lưu/khôi phục cấu hình 

 Nâng cấp Firmware 

 Nhật ký hệ thống  
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Kích thước 

Đầu đọc thẻ 

 Hỗ trợ chuẩn Wiegand 26/34 

 Hỗ trợ chuẩn OSDP 

 Hỗ trợ chuẩn RS485  


