PC-interface voor programmering en
configuratie

De PC-interface, in combinatie met de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole, is
geschikt om een nieuwe of bestaande installatie uit te lezen, te configureren en/of de instellingen
van afzonderlijke toestellen te wijzigen. De interface wordt op de bus aangesloten via een
tussenprintplaat. De koppeling naar de PC of laptop gebeurt via USB.
Je downloadt de drivers voor de PC-interface via www.niko.eu. De drivers zijn beschikbaar voor
PC of laptop met Windows-besturingssysteem.
• niet voor 2-draads digitale oplossingen
• vereiste pc-configuratie: minimaal Windows 98SE
• USB-koppeling: USB 1.1 of USB 2.0
Voor meer informatie en projectondersteuning neem je contact op met Niko.
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Je gebruikt deze PC-interface, in combinatie met de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole, om een nieuwe of bestaande installatie uit te
lezen, te configureren en/of de instellingen van afzonderlijke toestellen te wijzigen.
Bij elke PC-interface hoort een persoonlijke activatiecode die je nodig hebt om met de volledige versie van de Niko configuratiesoftware aan de slag
te kunnen gaan.
Je downloadt de drivers voor de PC-interface via www.niko.eu. De drivers zijn beschikbaar voor PC of laptop met Windows-besturingssysteem.
voor de configuratie, analyse en het onderhoud van NACS-installaties - enkel toegelaten voor hulpprogramma’s - voor vereenvoudigde programmering - bestaat uit de service-interface en verschillende hulpprogramma’s - verbindt PC (laptop) met een installatie van het gamma Niko Toegangscontrole - statusweergave voor werkingsmodi en data-overdracht - standaard USB-aansluiting - galvanische scheiding tussen installatie en PC - 3-draads
techniek vereist - ingangsstroom: I(a) = 0,6 mA, I(P) = 11 mA in rusttoestand - maximale ingangsstroom: I(Pmax) = 14 mA - toegelaten omgevingstemperatuur: 0 tot 40 °C - afmetingen: H 20 x B 95 x D 42 mm Systeemvereisten: up-to-date PC, 10MB vrije geheugenplaats op harde schijf,
CD-station, grafische kaart SVGA (resolutie 800 x 600) en min. 256 kleuren, besturingssysteem WIN 98 SE / 2000 / XP Pakket bevat 1 x service-interface met USB-aansluiting 1 x adapterplaat 1 x hoorn voor spraakverbinding verbindingskabels
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