


ź System ograniczający dostęp do poszczególnych szaf i kiosków dla określonej grupy użytkowników.
ź Rejestrowanie zdarzeń, które jednoznacznie dają odpowiedź na pytania kto, do jakiej szafy i kiedy otrzymał dostęp.
ź Rejestrowanie i alarmowanie o zdarzeniach nieuprawnionych, np. próbie siłowego otwarcia drzwi.

BKT ACS  system kontroli dostępu

Szafy BKT 4DC dostępne są w wersji 
przystosowanej do montażu urządzeń 
kontroli dostępu. Posiadają odpowiednie 
otworowania pod czytnik i dedykowane 
drogi kablowe na drzwiach.

Dzięki zastosowaniu złącz RJ45 połączenia 
do kontrolera wykonuje się łatwo i szybko.

Urządzenia przystosowane są do montażu 
w ramie 19’’. Mają wysokość 1U.

Łatwy
montaż

Skalowalność

Obsługa nieograniczonej ilości 
użytkowników.

Obsługa nieograniczonej ilości szaf.



Bezpieczeństwo 
i uniwersalność

@ System może wysłać powiadomienia email 
o dowolnie wybranym zdarzeniu.

SQL
Archiwizacja zdarzeń w serwerowej bazie 
MS SQL lub MS SQL compact dla małych 
instalacji.

1 0 1 1 0 0
Szyfrowana komunikacja w sieci Ethernet 
oraz na magistrali RS485.

W zależności od systemu czytniki mogą 
posiadać zintegrowaną klawiaturę lub 
mogą być zintegrowane w klamce do 
szafy. Możliwe jest też zastosowanie 
dowolnego czytnika posiadającego 
interfejs Wiegand.

Niezależne monitorowanie stanu drzwi 
oraz stanu klamki i wkładki zamka.  

Monitorowanie systemu online poprzez 
bezpłatną aplikację VISO ST.

Możliwość pracy autonomicznej systemu – 
bez podłączenia do komputera. W takiej 
sytuacji wszystkie zdarzenia zapisywane są 
do wewnętrznej pamięci kontrolera                     
i zostaną przesłane do komputera przy 
następnym połączeniu.

Obsługa kart różnych standardów w zależności od zastosowanego czytnika.

System może udzielić dostępu do drzwi po zbliżeniu karty lub podaniu kodu PIN (albo może wymagać tych dwóch 
czynności jednocześnie). Możliwe jest też skonfigurowanie tzw. wejścia komisyjnego, kiedy dwóch użytkowników 
musi zbliżyć karty, aby otworzyć drzwi.

Urządzenia systemu spełniają wymagania stopnia zabezpieczenia 2 (Grade 2) według normy PN-EN 60839-11-
1:2014.



System magistralny BKT ACBS
(Access Control Bus System)

System z interfejsem Wiegand
BKT ACWS

(Access Control Wiegand System)

System kontroli dostępu BKT ACS dostępny jest w dwóch wersjach

BKT ACS  system kontroli dostępu



System magistralny BKT ACBS - elementy systemu

ź Kontroler jest podstawowym urządzeniem systemu. W zależności od wersji 
obsługuje od 1 do 16 drzwi.

ź Kontroler umieszczony jest w obudowie 1U, przystosowanej do montażu 
w szafie 19’’.

ź Kontroler umożliwia podłączenie dwóch czujników drzwi, dwóch czytników 
drzwiowych, dodatkowego czytnika dla drzwi przesuwnych kiosku, sieci LAN 
oraz magistrali RS485 łączącej zestawy podrzędne. Wszystkie połączenia do 
kontrolera wykonuje się przewodami ze złączami RJ45.

ź Wysuwana szuflada obudowy kontrolera umożliwia łatwy dostęp do 
połączeń. Znajduje się tam również miejsce na niewielki zapas przewodów.

ź Kontroler posiada trzy konfigurowalne diody LED, które np. mogą 
sygnalizować obecność zasilania oraz stan drzwi przednich i tylnych szafy.

AC101-AC116 – kontrolery systemu

ź Zestaw zawiera układ połączeń dla urządzeń do obsługi 2 drzwi.
ź Umieszczony jest w obudowie 1U, przystosowanej do montażu w szafie 19’’.
ź Zestaw współpracuje tylko z kontrolerami AC101-AC116.
ź Przeznaczony do instalacji w kolejnych szafach.
ź Umożliwia podłączenie i zasilanie dwóch czytników kart, dwóch czujników 

drzwi, ewentualnego dodatkowego czytnika dla drzwi przesuwnych kiosku oraz 
magistrali RS485 łączącej z kontrolerem systemu. Wszystkie połączenia do 
zestawu wykonuje się przewodami ze złączami RJ45.

ź Wysuwana szuflada obudowy zestawu umożliwia łatwy dostęp do połączeń. 
Znajduje się tam również miejsce na niewielki zapas przewodów.

ź Posiada dwie konfigurowalne diody LED, które np. mogą sygnalizować stan 
drzwi przednich i tylnych szafy. 

AB101 - Zestaw podrzędny dla 2 drzwi

Struktura sytemu Obsługiwany 
standard kart 
zbliżeniowych

Możliwość 
podłączenia 
klamki ze 
zintegrowanym 
czytnikiem 
AL301

Możliwość 
podłączenia  
dowolnego 
czytnika z 
interfejsem 
Wiegand

Interfejs 
pomiędzy 
kontrolerem 
a czytnikiem

1 kontroler 
(1 numer IP) 
dla wielu drzwi 
szaf 

Rozwiązanie 
może być 
atrakcyjniejsze 
cenowo 

BKT ACBS
System 
magistralny

BKT ACWS
System 
z interfejsem 
Wiegand

Magistrala 
RS485

UNIQUE 125kHz 
lub 
Mifare 13,56MHz 
(Ultralight i Classic)

Wiegand Dowolny standard 
zależny od czytnika

Zasadnicze różnice między systemami

ACBS
MAGISTRALA 



System magistralny BKT ACBS - elementy systemu

ź AD101-Kontaktronowy czujnik drzwi jednoskrzydłowych z przewodem 5m.
ź AD102-Kontaktronowy czujnik drzwi dwuskrzydłowych z przewodem 5m.
ź Czujniki normalnie otwarte (NO).
ź Przewód długości 5m zakończony wtykiem RJ45 do podłączenia do kontrolera.
ź W zestawie są metalowe uchwyty mocujące kontaktrony do ramy szafy.

ź AL300-Klamka do szafy ze sterowaniem i monitorowaniem elektrycznym 
z możliwością otwarcia kluczem.

ź Standardowy 150x25mm otwór do montażu.
ź Monitorowanie stanu klamki i możliwość przekazania informacji do systemu 

kontroli dostępu.
ź Możliwość otwarcia zamka kluczem w przypadku zaniku zasilania.

ź AR121 - Czytnik kart Unique 125kHz z klawiaturą do sterowania zamkiem 
drzwi szafy. 

ź AR122 - Czytnik kart Unique 125kHz z klawiaturą do sterowania drzwiami 
kiosku.

ź AR131 - Czytnik kart Mifare 13,56 MHz z klawiaturą do sterowania zamkiem 
drzwi szafy.

ź AR132 - Czytnik kart Mifare 13,56 MHz z klawiaturą do sterowania drzwiami 
kiosku.

Czytniki

Klamka

Czujniki

ź AW111- Dedykowany przewód do połączenia czytnika z kontrolerem.
ź AW112- Dedykowany przewód do połączenia czytnika z zamkiem .
ź AW113 -Dedykowany przewód do połączenia czytnika z kontrolerem drzwi 

przesuwnych.

Dedykowane okablowanie

BKT ACS  system kontroli dostępu

ACBS
MAGISTRALA 



System magistralny BKT ACBS
- budowa systemu

Switch

Szafa 2

M
agistrala
R

S 4
8

5

Magistralny system kontroli dostępu BKT ACBS 
zbudowany jest z kontrolerów drzwi AC101-
A C 1 1 6 .  K o n t r o l e r y  u m i e s z c z o n e  s ą                               
w obudowie 1U przystosowanej do montażu          
w ramie 19’’. Kontroler w zależności od wersji 
może nadzorować pracę maksymalnie 16 
drzwi. Ilość kontrolerów w systemie jest 
nieograniczona. Kontroler podłączony jest       
do lokalnej sieci LAN, do której ma dostęp 
komputer z oprogramowaniem do konfiguracji 
i monitoringu pracy systemu.
Pozostałe szafy są wyposażone w zestawy 
podrzędne AB101, również w obudowach 1U 
19’’. Kontroler połączony jest z zestawami 
podrzędnymi patchcordami UTP kat5e, które 
tworzą magistralę RS485 dla podsystemu 
maksymalnie 16 drzwi.

Szafa 8

Szafa 1

czytnik

klamka

klamka

czytnik
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5

czytnik

klamka

klamka

czytnik

czytnik

klamka

klamka

czytnik

ACBS
MAGISTRALA 

LAN LAN



System magistralny BKT ACBS 
- urządzenia w jednej szafie

SZAFADrzwi
przednie

Drzwi
tylne

Rysunek obrazuje układ połączeń urządzeń magistralnego systemu kontroli dostępu ACBS w jednej szafie. Każda szafa w systemie 
posiada kontroler lub zestaw podrzędny w obudowie 1U 19’’, który zasila urządzenia. Obudowa posiada zestaw gniazd RJ45 
umożliwiających podłączenie  dwóch czujników drzwi, dwóch czytników drzwi szafy i ewentualnie dodatkowego czytnika drzwi 
przesuwnych kiosku. Połączenia wykonuje się dedykowanymi przewodami zakończonymi od strony kontrolera wtykami RJ45.
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 lub 
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AW112

AL300
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A
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System z interfejsem Wiegand BKT ACWS 
- elementy systemu

ź Kontroler jest podstawowym urządzeniem systemu. W zależności od wersji 
obsługuje 1 lub 2 drzwi.

ź Kontroler umieszczony jest w obudowie 1U, przystosowanej do montażu 
w szafie 19’’.

ź Kontroler umożliwia podłączenie dwóch czujników drzwi, dwóch 
czytników/klamek drzwiowych oraz sieci LAN. Wszystkie połączenia                       
do kontrolera wykonuje się przewodami ze złączami RJ45.

ź Wysuwana szuflada obudowy kontrolera umożliwia łatwy dostęp                         
do połączeń. Znajduje się tam również miejsce na niewielki zapas 
przewodów.

ź Kontroler posiada trzy konfigurowalne diody LED, które np. mogą 
sygnalizować obecność zasilania oraz stan drzwi przednich i tylnych szafy.

AC121, AC122 – kontrolery systemu

AL301 - Klamka do szafy ze sterowaniem i monitorowaniem elektrycznym 
z możliwością otwarcia kluczem z czytnikiem kart HID iClass, MIFARE                           
z interfejsem Wiegand.
 
ź Standardowy 150x25mm otwór do montażu.
ź Monitorowanie stanu klamki i możliwość przekazania informacji do systemu 

kontroli dostępu.
ź Możliwość otwarcia zamka kluczem w przypadku zaniku zasilania.
ź Obsługa kart standard, MIFARE Classic, HID iClass.

Klamka ze zintegrowanym czytnikiem

AD101-  Kontaktronowy czujnik drzwi jednoskrzydłowych z przewodem 5m.
AD102-  Kontaktronowy czujnik drzwi dwuskrzydłowych z przewodem 5m.

ź Czujniki normalnie otwarte (NO).
ź Przewód długości 5m zakończony wtykiem RJ45 do podłączenia do kontrolera.
ź W zestawie są metalowe uchwyty mocujące kontaktrony do ramy szafy.

Czujniki drzwi

AW114-  Przewód połączeniowy klamki z czytnikiem AL301 do kontrolera.

Dedykowane okablowanie

ACWS
WIEGAND



System z interfejsem Wiegand BKT ACWS 
- budowa systemu

Switch

System kontroli dostępu z interfejsem 
Wiegand  BKT  ACWS zbudowany  jest                          
z kontrolerów drzwi AC121 lub AC122. 
Kontrolery umieszczone są w obudowie 1U 
przystosowanej do montażu w ramie 19’’. 
Kontroler w zależności od wersji może 
nadzorować pracę maksymalnie 2 drzwi. Ilość 
kontrolerów w systemie jest nieograniczona. 
Kontroler podłączony jest do lokalnej sieci 
LAN,  do której  ma dostęp komputer                             
z  o p ro g ra m owa n i e m  d o  ko nfi g u ra c j i                            
i monitoringu pracy systemu. 

Szafa n

Szafa 1

czytnik
z klamką

LAN

Sieć lokalna

czytnik
z klamką

czytnik
z klamką

czytnik
z klamką

czytnik
z klamką

czytnik
z klamką

Wiegand

Wiegand

Wiegand

Wiegand

Wiegand
Wiegand

Szafa 2

BKT ACS  system kontroli dostępu

ACWS
WIEGAND

LAN

LAN

LAN



System z interfejsem Wiegand BKT ACWS 
- urządzenia w jednej szafie

SZAFADrzwi
przednie

Drzwi
tylne

Rysunek obrazuje układ połączeń urządzeń  systemu kontroli dostępu z interfejsem Wiegand  ACWS w jednej szafie. Każda szafa 
w systemie posiada kontroler AC121 lub AC122 w obudowie 1U 19’’. Kontroler posiada zestaw gniazd RJ45 umożliwiających 
podłączenie  dwóch czujników drzwi, dwóch czytników/klamek drzwi szafy. Połączenia wykonuje się dedykowanymi przewodami 
zakończonymi od strony kontrolera wtykami RJ45.
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