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Az ARD-EntryProx beléptető terminál önálló beléptetést
biztosít kártyával és/vagy PIN-kóddal. Egy ajtót képes
felügyelni. A Wiegand interfészen keresztül akár beléptető
rendszerhez is csatlakoztatható.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Telepítési megjegyzések az APC-DC202 típushoz
• Két Wiegand aljzat a leolvasók csatlakoztatásához
• Ebben a működési módban ajtónként csak egy

leolvasó telepítése engedélyezett.
• Ha egy (valóságos) ajtóhoz bemeneti és kimeneti

leolvasó csatlakoztatása szükséges az APC-DC202
típus esetén a két érintett leolvasó egy logikai
egységként konfigurálható.

• Ha a leolvasót PIN-kód olvasóként csatlakoztatja az
APC-DC202 modellhez, győződjön meg róla, hogy az
alkalmazott PIN-kódok a 26 bites kódok miatt nem
hosszabbak 5 karakternél, és a 00001-65635
tartományba esnek. Továbbá, állítsa a működési
módot „csak kártya” vagy „csak PIN-kód” opcióra.

Telepítési megjegyzések az AMC-4W típushoz
• Négy Wiegand aljzat a leolvasók csatlakoztatásához.
• Bejáratonként legfeljebb négy leolvasó telepíthető.
A leolvasók és a fémfelületek közti távolsággal
kapcsolatban, kérjük, kövesse a közelítéses leolvasó
általános telepítési útmutatójának utasításait.

Tartozékok

Mennyi-
ség

Alkatrész

1 Billentyűzet/ház

1 Ház hátsó panele

4 Csatlakozókábel

1 Hátsó panel antennamodulhoz

1 Antennaház

1 Fedél az antennanyíláshoz

1 Áthidaló

4 Egyoldalas, öntapadó gumiláb

4 Csavar

1 Telepítési útmutató

Műszaki specifikációk

Készülékház

Külső méretek (szé x ma x mé) 133 x 70 x 35 mm

Anyag Polikarbonát (UL 94)

Szín Fekete

Tömeg 158 g

Csatlakozások

Kijelző 3 LED

ARD-EntryProx - billentyűzettel
▶ Kompakt beléptető terminál (felületi szerelés)

leolvasóegységgel a közelítéses kártyákhoz,
billentyűzettel a PIN-kód beviteléhez és a
konfigurálásához

▶ Önálló működés

▶ Tranzakciós memória maximum 1000 tranzakció
tárolására képes; egy tranzakció egy személyi
azonosítóból, a tranzakció típusából, dátumából és
időpontjából áll

▶ Maximum 2000 személyi azonosító

▶ Konfigurálható PIN-kód blokkolás adott számú rontott
bevitel után

▶ Gyors személyes aktiválás a kártya felmutatásával

▶ Segédrelé által kiváltott riasztás
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Készülékház

Zümmögő 4 kHz

Interfész Wiegand

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet -30 °C-tól +65 °C-ig

Páratartalom 10-95% nem lecsapódó vízpára

Környezeti osztály IP 50 (ha nyirkos vagy nedves környe-
zetbe telepítik, szükséges az időjárá-
sálló ház)

Elektromos paraméterek

Tápegység 10-15 V DC

Áramfelvétel 150 mA
Megjegyzés: tápegység pl. 12 V-os
tápegység dugasz, 500 mA-es
Any. sz. 4.998.118.694

Olvasási folyamat HID - PROX

Működési/modulációs frekvencia 125 kHz

Olvasási távolság 4-6 cm ISO-kártyával

Relé

Főrelé Max. 4 A DC

Segédrelé Max. 1 A DC

Rendelési információ

ARD-EntryProx - billentyűzettel
Kompakt beléptető leolvasó billentyűzettel.

ARD-ENTRYPROX
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