MC16-SVC

Serwisowy
kontroler dostępu

Kontroler MC16-SVC jest kontrolerem zgodnym sprzętowo z kontrolerami dostępu serii MC16 i przeznaczonym
do wykorzystania, jako urządzenie demonstracyjne
lub serwisowe. Kontroler MC16-SVC dostarczany jest
z kompletem tzw. licencji serwisowych, które umożliwiają
przełączenie go do trybu pracy zgodnego z dowolną odmianą funkcjonalną kontrolera serii MC16. W szczególności może on być skonfigurowany do pracy, jako kontroler
dostępu dla 16 przejść (MC16-PAC-16), kontroler szafkowy
do obsługi 64 szafek (MC16-LRC-64) lub kontroler windy klasycznej dla 64 pięter (MC16-EVC-64). Przełączenie
kontrolera do pracy w konkretnym wariancie funkcjonalnym odbywa się przez wybór odpowiedniej licencji
serwisowej i w pewnych przypadkach, wymaga wgrania
do kontrolera odpowiedniej wersji oprogramowania.
Czas pracy kontrolera na licencji serwisowej jest ograniczony do 10 dni i jest liczony od daty początkowej ustawionej przez instalatora w pliku konfiguracyjnym na
karcie pamięci. Po upływie czasu ważności licencji serwisowej kontroler samoczynnie wstrzymuje normalną pra-

cę. W celu ponownego uruchomienia pracy konieczne
jest wpisanie do pliku konfiguracyjnego nowej daty początkowej. Czas pracy kontrolera może być przedłużany
dowolną ilość razy, a przedłużenie na kolejny okres może
następować w trakcie trwania okresu poprzedniego. Dla
kontrolera serwisowego możliwe jest zamówienie licencji
komercyjnej i bezterminowe wykorzystanie go w zastępstwie innego urządzenia. Licencja ze zwróconego kontrolera, który uległ uszkodzeniu, może być przeniesiona
na kontroler serwisowy. Kontroler serwisowy jest oferowany, jako niezależny moduł elektroniczny oraz jako
element zestawów demonstracyjnych serii DB oraz
PDK. Opcjonalnie, kontroler może być skonfigurowany
do pracy w trybie demonstracyjnym. W tym przypadku
kontroler normalnie pracuje w godzinach 6-22 a poza
tymi godzinami zawiesza działanie. Tryb demonstracyjny działa bezterminowo i nie wymaga odświeżania daty
początkowej, tak jak to ma miejsce w przypadku pracy w
trybie serwisowym.
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MC16-SVC*

Kontroler MC16 z zestawem licencji serwisowych, które
umożliwiają wykorzystanie go do czasowego zastępstwa
dowolnej odmiany funkcjonalnej kontrolera dostępu serii MC16

*Wkrótce w sprzedaży

Zastrzeżenia:
Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo zmian w
charakterystyce produktu bez konieczności uprzedniego powiadamiania. Podane w dokumencie dane prezentują możliwości funkcjonalne urządzenia,
których dostępność jest uzależniona od jego wersji, konfiguracji oraz dodatkowego wyposażenia.
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