
Time&Space 
интеграција со 
Assa Abloy
Assa Abloy е водечки светски производител на 
високо квалитетни електрични брави и системи 
за заклучување. Системот Time&Space овозможува 
интеграција со безжичните брави Aperio и 
хотелските брави Visionline (стар назив Vingcard).
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Интеграција со бравите Aperio 

Time&Space овозможува два начини на интеграција со безжичните брави Aperio. 
Интеграцијата со употреба на контролерот  Zone Wing  овозможува автоматска мрежна 
синхронизација на правата за контрола на пристап и „off-line“ работа за време на прекин 
во комуникацијата. Непосредната интеграција со употреба на Aperio IP HUB бара мрежна 
комуникација затоа што IP HUB не поддржува „off-line“ работа.

Интеграција преку контролерот Zone Wing
• „On-line“ и „off-line“ работа, автоматска синхронизација  и повторно воспоставување 

на комуникацијата.

• Aperio HUB-от се поврзува на контролерот Zone Wing преку RS485 врска.

• На еден Zone Wing можат да се поврзат до 15 Aperio HUB-ови.

• На еден Zone Wing можат да се приклучат до 21 безжична брава. 

• Поддржани Aperio брави: AS100, C100, E100, L100 i KS100.

• Поддржано од Time&Space v10.20 или понов.

Интеграција преку IP HUB
• Само „on-line“ начин на работа – HUB-от и бравите мора да бидат поврзани на мрежата 

за контрола на пристап. 

• Поддршка за Aperio HUB AH40.

• До 16 безжични брави на еден IP HUB.

• Поддржани видови брави: AS100, C100, E100, L100 i KS100.

• Поддршка за аларм во случај на слаби батерии. 

• Поддржано од Time&Space v10.00 или понов.

Два начина на интеграција со бравите Aperio

Online или Offline



Интеграција со бравата Vingcard Visionline

Time&Space овозможува системска интеграција со бравите на хотелскиот систем Vision-
line (познат и како Vingcard) на производителот Assa Abloy.  Интеграцијата се реализира со 
помош на  Visionline API. Со интеграцијата on-line бравите Vingcard се трансформираат во 
точки за контрола на пристап  во системот Time&Space. Картичките можат да се кодираат 
со помош на програмската опрема Time&Space или Visionline.

• Интегрирано во модулот  Time&Space DAP.

• Само „on-line“ начин на работа, бидејќи Vingcard бравите не поддржуваат интеграција 
во „off-line“ начин на работа.

• Картичките можат да се кодираат во системот Time&Space или во Visionline.

• Поддржано од  Time&Space v10.10 или понов.
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