


 AUTONOMICZNE KONTROLERY  
ZINTEGROWANE 

KADE PREMIUM PLUS II 



SCHEMAT PRZEJŚCIA AUTONOMICZNEGO 



PRZEJŚCIE CHRONIONE JEDNOSTRONNIE 



PRZEJŚCIE CHRONIONE DWUSTRONNIE 



SYSTEM KADE PREMIUM PLUS II 

KADE PREMIUM PLUS II 



• Zdalna konfiguracja wielu kontrolerów w systemie 

(maksymalnie do 1024 kontrolerów) 

• Możliwość jednoczesnego podłączenia kontrolerów IP i RS-485 

(konwerter USB/485 lub TCP/485) 

• Obsługa bieżących i wcześniejszych modeli kontrolerów 

• Monitorowanie on-line – mapy z informacjami  

o stanie elementów 

• Praca według terminarza tygodniowego i świątecznego 

• Jednoczesne połączenie z 3 różnych stacji operatorskich 

KADE PREMIUM PLUS II 



POJEMNOŚĆ SYSTEMU: 
• 4096 czytników 
• 1024 kontrolery 
• 20 magistral RS-485 
• 32 kontrolery na magistrali 
• 3 stacje operatora 

PRZYKŁADOWY SCHEMAT SYSTEMU 



PRZEJŚCIE CHRONIONE JEDNOSTRONNIE 



PRZEJŚCIE CHRONIONE DWUSTRONNIE 



PRZEJŚCIE CHRONIONE JEDNOSTRONNIE 



PRZEJŚCIE CHRONIONE DWUSTRONNIE 



Dostęp po potwierdzeniu przez 

operatora 

Pierwsza karta 

otwierająca 

Dostęp po użyciu wielu kart  

(od 2 do 4) 

Tryb śluzy Anti-passback 

Włączenie/wyłączenie  

monitorowania linii dozorowych 

4 tryby pracy drzwi 

Raporty / RCP 

KADE PREMIUM PLUS II – FUNKCJE SYSTEMU  



• Tryb normalny – odryglowanie kartą/kodem 

• Tryb sekwencyjny – każde użycie karty/kodu powoduje zmianę stanu zaryglowania 

• Odryglowanie na stałe po odczycie ważnej karty 

• Odryglowanie na stałe automatycznie 

 

Zaryglowanie kartą drzwi odryglowanych na stałe 

Uprawnienie użytkownika do zaryglowania drzwi,  

przez dwukrotne użycie karty 

TRYB PRACY DRZWI 



ANTI-PASSBACK 

LOKALNY GLOBALNY 

• W obrębie jednego kontrolera 

• Maksymalnie 2 drzwi 

• Praca autonomiczna 

• Dla kontrolerów IP i RS-485 

• Grupa w obrębie kilku kontrolerów 

• Praca sieciowa – wymagane ciągłe działanie 

serwera KaDe Premium Plus II 

• Tylko dla kontrolerów IP 

ANTI-PASSBACK 



ANTI-PASSBACK – GLOBALNY  



ANTI-PASSBACK – GLOBALNY 



Przycisk trybu dodawania kart do pamięci kontrolera 
bez użycia programu (przytrzymać 3 sekundy)  

 

KDH-KS20xx-RS/IP 

• Możliwość zaprogramowania karty Master 

• Możliwość dodania do 3000 kart 

• Dostęp 24/7 dla dodanych kart 

• Funkcja może być wyłączona w KaDe Premium Plus II 

DODAWANIE KART BEZ PROGRAMU 



TRYB MONITOROWANIA 



Drzwi odryglowane: 

Drzwi otwarte: 

Drzwi sforsowane/ 
przetrzymane: 

Linia dozorowa, stan normalny, 
monitorowanie wyłączone: 

Linia dozorowa, stan normalny, 
monitorowanie włączone: 

Linia dozorowa, stan alarmu, 
monitorowanie włączone: 

Linia dozorowa, stan alarmu, 
monitorowanie wyłączone: 

Drzwi zaryglowane: 

• Bieżąca informacja o stanie elementów systemu 

• Sygnalizacja utraty połączenia z kontrolerem 

• Dostęp po potwierdzeniu przez operatora 

• Ręczna zmiana stanu drzwi 

 Odrygluj chwilowo 
 Odrygluj na stałe 
 Zarygluj/Zablokuj czytnik 
 Powrót do stanu normalnego 

• Wyświetlanie zdjęcia użytkownika 

UDOSKONALONY TRYB MONITOROWANIA 



TRZY KANAŁY KOMUNIKACYJNE 



INTEGRACJA Z VENO 

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU 



INTEGRACJA I WIZUALIZACJA 

• Wizualizacja bieżącego stanu elementów i alarmów z 
różnych systemów (KD, CCTV, SSP, SSWiN, inne) 

• Gromadzenie zdarzeń ze wszystkich systemów w jednej, 
wspólnej bazie danych (filtrowanie, raporty) 

• Polecenia operatora dla wszystkich systemów z poziomu 
jednego, spójnego interfejsu 

• Rozbudowane scenariusze i automatyczne reakcje, 
wiążące ze sobą elementy różnych systemów 

 

INTEGRACJA Z VENO 



SCHEMAT BUDOWY SYSTEMU VENO 



INTEGRACJA Z VENO – FUNKCJONALNOŚCI KADE 

Monitorowanie on-line 

Konfiguracja i dodawanie  
kart oraz użytkowników 

Automatyczne reakcje 
(np. wyświetlenie obrazu z kamery, uzbrojenie 

strefy alarmowej) 






