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Kenmerken

CCS5000-serie
Design bediendeel met soft touch en keytag bediening
Eenvoudige bediening voor de gebruiker via Web-user interface
Standaard 8 ingangen, maximaal 16 ingangen
Detectielusbewaking, EOL, DEOL en Anti Mask per ingang instelbare weerstandsconﬁguraties
2 bewaakte uitgangen (sirene/ﬂitser), maximaal 16 uitgangen
50 gebruikers, 4 gebieden en 1500 geheugengebeurtenissen
Maximaal 4 bediendelen (code en/of Mifare)
Maximaal 4 toegangscontrolelezers (4 deuren)
Draadloos (hybride) en Domotica kan worden toegepast
Gemakkelijk te programmeren via WinCCS

CCS5000 is de juiste keuze om een woonhuis optimaal tegen inbraak te beveiligen, zonder afbreuk aan het interieur te doen. De zorgvuldig ontworpen design bediendelen en toegangscontrolelezers passen in elk interieur waarbij montage zowel in- als opbouw naar de wens van de
klant kan worden uitgevoerd. Alarmdoormelding vindt plaats over de moderne breedbandaansluiting (IP) en kan voor extra zekerheid aangevuld worden met geïntegreerde GPRS back-up.
De CCS5000 is compatible met de meest gangbare detectoren, zoals magneetcontacten, bewegingsdetectoren, rookmelders en overige detectiemiddelen. Hierdoor is beveiliging op maat
mogelijk voor ieder woonhuis en/of praktijkruimte.

Compact: De CCS5000-serie bestaat uit een
controlepaneel in een smalle compacte kunststof
behuizing geschikt voor elke meterkast.
Continuïteit: De CCS5000 is voorzien van een
noodstroomvoorziening zodat de goede werking
is gegarandeerd ook bij uitval van de netspanning.
Schaalbaar: De standaard 8 ingangen kunnen
ﬂexibel worden uitgebreid met 8 bedrade of 8
draadloze ingangen.
Eenvoud in bediening: Via een Web-user interface wordt het systeem eenvoudig bediend. De
CCS5000 is geschikt voor 50 gebruikers, verdeeld over vier gebieden. Deze gebieden kunnen afzonderlijk van elkaar worden in- of uitgeschakeld waarmee een maximale ﬂexibiliteit
wordt bereikt.
Toegangsverlening: Dit is mogelijk met de design
toegangscontrolelezers die worden aangesloten
op de communicatiebus.
Draadloze detectie: Draadloze detectie biedt uitkomst daar waar bekabeling geen optie is.
Domotica: Extra comfort wordt verkregen door
de integratie met Domotica waardoor de bediening van bijvoorbeeld de verlichting of zonneschermen via de CCS5000 kan plaatsvinden.

Toepassingen

Technische eigenschappen

Algemeen

EN50131 en EN50136 gecertiﬁceerd, REQ geregistreerd

Woonhuizen en klein zakelijk: Voor de elektronische beveiliging van woonhuizen en klein zakelijke panden is de CCS5000 een uitermate geschikte en betrouwbare oplossing.
De CCS5000 kan geheel of gedeeltelijk worden
ingeschakeld, deze optie is nuttig in situaties
waarbij er personen in ruimtes zijn waarbij er
geen volledig overzicht is over het woonhuis of
kantoor. Zo wordt extra veiligheid verkregen.
Het design bediendeel kan sfeervol worden aangepast aan de stijl van het interieur in het woonhuis of kantoor. In- of opbouw van het bediendeel is mogelijk waarmee het bediendeel volledig
wordt geïntegreerd in het interieur.
In veel woonhuizen en klein zakelijke panden
wordt steeds vaker breedbandcommunicatie
toegepast. De CCS5000 is daarom standaard
voorzien van alarmdoormelding over IP en heeft
de optie van GPRS back-up.
Via de gebruiksvriendelijke web-user interface
wijzigt de gebruiker eenvoudig de gebruikerscodes, Domotica- en andere gebruikersfuncties.

CCS5000: eenvoud en comfort

Inbraakbeveiligingssysteem

ccsMuSDO

Functioneel
Aantal blokken
Aantal bediendelen
Aantal zones standaard
Aantal zone typen
Type zone conﬁguraties
Uitgangen standaard
Aantal uitgangfuncties
Maximaal aantal uitgangen
Gebruikerscodes (4/6 cijferig)
Geheugenplaatsen logboek

CCS50x0
4
4
8
22 (19 programmeerbare zone conﬁguraties)
NO / NC / EOL / DEOL / DEOL Anti Mask
2 OC, 50 mA
29
16
50
1500

Aansluiting
Uitgangen
Ethernet aansluiting 1

certiProtectOne®

2 (bewaakte sirene- en ﬂitslichtuitgang, 13 Vdc/750 mA)
√ (10/100 Mbit)

Alarmdoormelding
Aantal PAC’s

IP

Ready

4

IP via Ethernet (AL0)

√

IP (i.c.m. GPRS AL0/1/2)

√

Uitbreidbaar
Maximaal aantal ingangen
Maximaal aantal uitgangen

16
16

Toegangsverlening
Kaartlezers Mifare
Kaarten
Deuren
Deurgroepen
Gebruikersgroepen

4
50
4
4
16

Optioneel
GPRS geïntegreerd
Domotica X.10 Marmitek
Draadloos Pyronix (2-weg 868 Mhz)
Draadloos GE (1-weg 868 Mhz)
Mistmachine

GPRS

√
√
1 (8 sensoren + 32 keyfobs)
1 (8 sensoren/keyfobs)
√

WinCCS

Paneel
CCS5000

Domotica

Up- en Downloading

IP-netwerk
Web-user interface

CCS
1610

Draadloos
Web user interface RMS

PAC

CCS3210

CCS4200
CCS3500
Andere lezers

CCS4500

CCS3400

Bijvoorbeeld:
Mist

CCS3400

CCS4110

Seriele interface
IP-netwerk
Mbus 4 draads (UTP maximaal 700 meter)

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

CCS3400
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Toepassing

CCS4000

CCS2000

Toegangscontrole

CCS3200

Voeding

CCS3000

Uitgang

Ingang

Bediendeel

Mbus
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Speciﬁek

Product Specificaties CCS5000

