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Система Управління Проходів – є системою з простим
улаштуванням і обслуговуванням, якої основним завданням
є моніторинг і дистанційне управління проходів. Принцип
її роботи схожий до ЗСУ МайорДомус®, отже Оператор
системи дає можливість проходу (відкриває прохід)
після одержання сигналу вимоги переходу і візуального
підтвердження (за допомогою камер системи CCTV) особи чи
ситуації. До того ж СУП можна обладнувати в підсистему:
• інтерком, яка у залежності від конфігурації буде виконувати
одне з двох завдань:
• сприяв вимозі проходу голосовим повідомленням
• виконував роль типової домофонної системи між оператором
і приміщеннями незважаючи на роботу СУП.
Принцип роботи СУП.
Робота з Системою Управління Проходів на практиці
зводиться до обслуговування комутатора системи, на
якому розбірливо надана (за допомогою діода ЛЕД) уся
необхідна для оператора інформація, така як: всі вимоги,
що надходять до системи, вимога, що обслуговується на
даний момент і т. п. На підставі цієї інформації оператор
приймає рішення про те, яку вимогу буде обслуговувати
(через натиснення відповідної кнопки комутатора), а система
показує на моніторі (чи на двох з’єднаних моніторах) образи
зі встановлених камер у вказаних проходах. Безумовно
оператор може не дати дозвіл на прохід або перервати
обслуговування даної вимоги і обслужити інші через

натиснення відповідної кнопки комутатора. Перевагою
системи є можливість переказу образу на монітори системи
CCTV з будь-яких камер в межах поточної черги вимог.
Легкість розширення системи й переходу на
ЗСУ МайорДомус®.
Система може обслуговувати до 25 проходів, а також
до 25 незалежні домофонні пункти. Улаштування такої
системи може відбуватися поетапно, а розширення системи
полягає на підключенні до центральних і інтеркомових
магістраль наступних контролерів та відповідного приладдя.
Перевагою системи є можливість легкого «переходу» на
ЗСУ МайорДомус® без втрати встановлених приладів,
а також практично без необхідності змін в конфігурації
роздільностей. На практиці така заміна полягає на розділенні
центральної магістралі правлячої СУП на дві:
• керуючу систему домофонів (контролерів домофонів)
і залишаючи її в межах СУП як провідну систему,
• керуючу контролерами EB-BC244 (а через ті контролери
модулями EB-LCM11) і «підключенню» до ЗСУ МайорДомус®.
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