
 

Контролер KS5 Mini – технически характеристики 

Контролер KS5 MINI е с много малки размери, поради което е изключително удобен за монтаж. 
Разполага с множество функции, което го прави подходящ за множество различни приложения. 
Може да се използва за контрол на ползването на асансьори, електронно заключване на врати за 
входни пространства, офиси, обществени сгради, контрол на достъп до паркинги, гаражи и мн. 
други.  
 
KS5 MINI управлява електронна брава: електромагнит, дроп-болт или насрещник. Към него могат 
да се свържат: четец/и за чипове/карти (i-Button; RFID 125 kHz или MiFare 13.56 MHz); код-
клавиатура с вграден четец; GSM модулa или модула за дистанционно управление на Камсек KSRC 
с Wiegand интерфейс. 
 
За изпълнението на контрол на достъп до асансьор е необходимо да се добави реле KSlift-r. Към 
него могат да бъдат свързани неограничен брой четци при паралелно свързване, като по този 
начин само с един контролер и необходимия брой четци, може да се осъществи контрол на 
достъп на външните бутони на асансьор и др. 
 
Стандартно контролерът е програмиран да управлява електромагнитна брава или реле при 
подаване на положително захранване с товар до 15А. Времето на релето е настроено на 4 
секунди. Настройките могат да се променят със специалния софтуер на Камсек за програмиране 
на контролери KSProg. 
 
Забраняването, разрешаването и добавянето на нови потребители може да бъде извършвано по 
няколко начина: със сервизни чипове/карти, GSM модулът на Камсек, софтуера на Камсек KSProg 
или модула за дистанционно управление KSRC_Wiegand. 
 
Технически характеристики: 
Размери: 44/26/10 mm. 
Режими на работа: самообучение или тригерен 
Капацитет на потребители: 2000 
Вход за състоянието на вратата 
Вход за бутон изход 
Шест цифрови кодове ако работи с код клавиатура 
Работно напрежение: 8 – 30 VDC 
Консумация на ток: при 13V – 19 mA 
Изходи: за светодиод и зумер 
Вход за програмиране със софтуера на Камсек 
Светодиоден индикатор за наличие на напрежение 
Комуникация с четците: Wiegand 26/34 bit 
Управление на консуматорите: с отпадане или подаване на положително захранване 
програмируемо 
Работна температура: от -5°С до +50°С 
Оперативна влажност (RH): 10%-90% RH не кондензира 
Режим за самообучение 
Максимална дължина на кабела от четеца до контролера: 80 м задължително с екраниран СОТ 
кабел 


